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ْػِِٖديَ حمس ُٙ ْ ْجَر ال
َ
ََلةَ إٍِّٛة ََل ُِٛؾيُم أ َُةُم٠ا الػٍّ

َ
َِٓذةِب َوأ ٠َن ثِةْٕ ُٓ ّصِ َٙ َٚ ُح ِي  ىجسَواَّلٍّ

[. َُٕ]األعراؼ:

َصةدِ حمس ٍَ ِٚ إْ ٠َْن َن َٟ ول٠ُ ثَِِيٍٍّح َحْٜ
ُ
ْٗ أ ْٚ َرجُِْٖس ِ٘ ُروِن  ُِ َٚ إْ ِ٘ رِْض  ٠ٌََََْٖل ََكَن 

َ
ِِف اْْل

دْر٠ٌُِا ذِيِٝ َوََك٠ُٛا ُُمْرَِِ٘ي 
ُ
ة خ َ٘ ٠ا  ُٙ َٚ َكَٖ ِي ْٗ َواتٍّجََم اَّلٍّ ُٟ ِْٜ٘ َٜة  ْْنَيْ

َ
ْٚ خ ٍّٙ ة  116إَِلٍّ َُِٖيًَل مِ َ٘ َو

ة ُمْػُِٖد٠َن  َٟ ُْٖٞ َ
َرى ثُِلٍْٖم َوأ ُِ َّ إْ ِْٖٟ َّ ِِلُ  ىجس117ََكَن َربَّ

 [.ُُٕ-ُُٔ]ىود:
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 : 
كأثُب على  ،ا٤بفسدين، كأمر باإلصبلح دى م هنى عن الفساد، كتوع  هلل الذ   ا٢بمدي 
كسن ة سيد كوا بكتابو ا٤ببْب، الذين استقاموا على صراطو ا٤بستقيم، كٛبس  ا٤بصلحْب، 

 بلة كأًب التسليم.ا٤برسلْب، عليو أفضل الص  
خيار، من فضلو ا٤بدرار، فهداىم أٞبده تعأب على ما أفاضى بو على عباده األ

ار، لدارو باقية، ال  ا٤بصلحْب لطريق ا٢بق، كلسلوؾ هنج األبرار، كإٔب التزكد من ىذه الد 
 ٮبوـى فيها كال أكدار.

األخيار،  ا٤بصلحْب يدخلنا ا١بنة معأف أسألو تعأب أف يعتق رقابنا من الن ار، ك 
نا ٩بن يسبحو بالعشي كاإلبكار، كأف يرزقنا كأف ينفعنا باالتٍّعاظ كاالدٍّكار، كأف ٯبعل

مبلزمة الط اعات كاألذكار، حٌب تشرؽ قلوبنا باحملبًة كالقيٍرًب كاألنوار، كعقولنا بالعلم 
  .كاإًلبصار، كأف ٯبنبنا هنج ا٤بفسدين األشرار

الذ نب، كقابل الت وب لؤلبرار، شديد العقاب  كأشهدي أف ال إلو إال اهلل غافر
ا عبده كرسولو، النيب ا٤بختار، كا٤ببعوث للمجرمْب  بالتبشّب كالفج ار، كأشهد أف  ٧بمدن
صل ى اهلل عليو كعلى آلو كأصحابو األطهار، صبلة كسبلمنا دائمْب متعاقبْب  كاإلنذار،

 بتعاقب الليل كالنهار. 
خطّبة تصيب األفراد كاَّتمعات، كإذا تفشى داء  آفة أما بعد: فإف الفساد

أصاب األمة الوىن كالتخلف، كأصبحت مطمعنا ألعدائها، كغدت تابعة الفساد 
رةن  قىادة. ،ميؤٛبًى  خاضعةن ذليلة مينػٍ

كقد حذ رنا الشارع من الفساد بكافة صوره كمظاىره، مبيننا آثاره كعاقبتو، حٌب 
يكوف العبد على بينة كبصّبة، كأمر باإلصبلح بكافة صوره، كأرشد العباد إٔب سيبيلو 

 و، ٧بذٍّرنا من الزيغ كاال٫براؼ عن منهجو القوٙب.كمناىج
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ريق إليو كاحد ال تعدد فيو، كىو صراطو أف الط   بْب ا٢بقُّ قد ك 
فقاؿ  كىو طريق ا٣بّب كالسعادة.  ٤بن سلكو إليو،نصبو موصبلن  مالذا٤بستقيم 
: ة ٌَةدٍّجُِه٠هُ َوََل دَتٍّجُِه٠ا الصَّ حمس ًٙ اِِط ُمْصَذِِي َذا ِِصَ َٞ نٍّ 

َ
ْٚ َوأ ْٗ َخ َق ثُِس رٍّ ٍَ َٔ َذَذ ُج

نفسو كاحد ال تعدد فيو، كٝبع السبل  ألنو ُب ؛د سبيلوفوح   [،ُّٓ]األنعاـ: ىجسَشبِيِِٖٝ 
 .ألهنا كثّبة متعددة ؛ا٤بخالفة

كخط  عن ٲبْب ذلك ا٣بط كعن مشالو  ،خطًّا اهلل  رسوؿي  كُب ا٢بديث: خط  
ه السبل على كل سبيل منها ىذا صراط ربك مستقيًما، وىذخطًّا، ٍب قاؿ: ))

َق حمسٍب قرأ:  ،شيطاف يدعو إليو(( رٍّ ٍَ َٔ َذَذ ُج ة ٌَةدٍّجُِه٠هُ َوََل دَتٍّجُِه٠ا الصَّ ًٙ اِِط ُمْصَذِِي َذا ِِصَ َٞ نٍّ 
َ
َوأ

ْٚ َشبِيِِٖٝ  ْٗ َخ  .(ُ)ىجسثُِس
٩با اتفقت عليو ، كإٔب رضوانًو كجن ًتو كاحده، كىذا فالط ريق ا٤بوصلي إٔب اهلل 

كأما طرؽ ا١بحيم  .من أك٥بم إٔب خاٛبهم صلوات اهلل كسبلمو عليهم الرسل 
  .ارالن   لى بي كٯبمع سي  ،وسبيلى   دي ك٥بذا يوحٍّ  ؛فأكثر من أف ٙبصى

ا٥بداية فعليو أف يسلكى طريقى ا٢بقٍّ الواضحى ك  العافية كالتوفيق فمن أراد
 ُّا كيشقى. كا٤بختصر، كأف ينأل بنفسو عن طرؽو كمتاىاتو ملتوية قد يضلًّ 

الذم  من االستضاءة بنور الوحي، كاتباع منهج اهلل  باحثكال بد  لكلٍّ 
كتكوفي صيانةي النفس بالتزاـ  .ُب اآلخرة هيصوف نفسو عم ا يضر  ، كأفشرعو لعباده
 دكف إفراط كال تفريط؛ لتتميز العبادات، هكبالوقوؼ عند حدكد، تقول اهلل 

هو أعلم ٗبا ىو ، فكفق منهج اهلل  ُّاناية كاالرتقاء كبالع ،كيتحقق النظاـ كالطاعة

                                                

: "ركاه النسائي ُب )التفسّب(  قاؿ اإلماـ الزيلعيالذىيب.  [، ككافقوِّٖٗا٢باكم كصححو ]( أخرجو ُ)
ا ٞباد عن عاصم عن أيب كائل عن عبد اهلل بن مسعود..اْب. كركاه ابن حباف أخربنا ٰبٓب بن حبيب ثن

ُب )صحيحو( ُب النوع ا٢بادم عشر من القسم الثالث، كا٢باكم ُب )مستدركو( كقاؿ: صحيح 
اإلسناد كٓب ٱبرجاه. كركاه أٞبد كأبو داكد الطيالسي كإسحاؽ بن راىويو كالبزار ُب )مسانيدىم(. قاؿ 

عن أيب كائل غّب كاحد. كركاه أبو يعلى ا٤بوصلي ُب )مسنده( كسنده عن ٞباد بن زيد  البزار: كركاه
عن عاصم ابن أيب النجود بو. ٚبريج األحاديث كاآلثار الواقعة ُب تفسّب الكشاؼ، للزيلعي 

(ُ/ْْٔ.) 
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َٔ حمس :قاؿ اهلل ، كما صبلحها كسعادهتاذلك أنفع كأصلح لعباده، كُب  ْٚ َنِٙ َ٘

ْخصَ 
َ
ْٗ ثِأ ُٞ ْجَر

َ
ْٗ أ ُٟ ٍّٜ ّيِجًَح َوََلَْجزِيَ ـَ ُٝ َخيَةةً  ٍّٜ ٌٚ ٌََُْٖٜديِحَ ِ٘ ٠َ ُمْؤ ُٞ جََْث َو

ُ
ْو خ

َ
ٍر أ َْ ْٚ َذ ِ٘ ةَغةِِلًة  َ٘  ِٚ 

٠ُٖنَ  َٙ  [.ٕٗ]النحل: ىجسََك٠ُٛا َحْه
على كفق ما شرع  فمن أىم مقومات اإلصبلح: االستقامة على طاعة اهلل 

 للعباد. 
، كسين ًة كال يتحقق ذلك إال بالعلم كالفقو كالت بصر، كالت مسك بكتاب اهلل 

 مزالق ، كيؤدم بو إٔبعن طريق ا٢بق يعرقل سّب العبد إٔب اهلل  غف الزيأل؛ نبيٍّو 
خطّبة من التيو كالضياع، أك الغلو كالتطرؼ، فيكوف من ا٤بفسدين ُب األرض، ضاالن 

. ك   مضبلن
ْرآََن حمس :كما قاؿ   ،ا٢بق طريقو كاضح كبْب كميسرك  ُِ َٛة إْ ْ ْد يََّسٍّ َِ َوَٕ

ِْرٍ  دٍّ ُ٘  ْٚ ِ٘  ْٔ َٟ رِ َذ
ْْ  ،الحالؿ بين والحراـ بين: ))كقاؿ النيب  ،[ُٕ]القمر: ىجسلِّلِ
 ، أما طريق الباطل فهو شائك كمهلك كمعسر.(ُ)((هما مشبهاتوبين

، عن ا٥بول الت جردمع  ُب طلبو، لكن  الوصوؿ إٔب ا٢بقٍّ ال يكوف إال باإلخبلص
 االنزالؽ إٔب كالبعد عنكاالختبلؼ،  كاالىتداء بأنوار الوحي، كاالحَباز من الت فرؽ

كمذاىب متباينة، حيث  كثّبة،  أقواؿُب  كعن التيومتاىاتو ميًضل ة، كدركب ملتوية، 
أكدية الض بلؿ، فينقضي النهاية تسقطو ُب  ينغمس ُب ١بة من الصراعات الفكرية

، كال يتبْب لو الطريق الصحيح.العمر   كىو ُب ٚببط ال يهتدم إٔب ا٢بقٍّ
بو   : "فا٢بق يعرفو كل أحد؛ فإف ا٢بق الذم بعث اهلل قاؿ ابن تيمية

بغّبه على العارؼ، كما ال يشتبو الذىب ا٣بالص با٤بغشوش  ال يشتبو   الرسل
. ( نورو كًإٍببلجكالش ٍمس تظهري ُب  ٚبىٍفىى مىعاًلميو،٢بىق أىبٍػلىجي ال)ا فإف  ؛ (ِ)على الناقد"

ي البػىلىج :. كصيٍبحه أىبٍػلىجكالبػيليوج: اإلشراؽ كقد قيل: )ا٢بقُّ  .مىٍشرًؽه ميًضيء :مأ ،بػىْبٍّ
لىج(، أم: ا٢بق كاضحأىبٍػلىج، كالباط كالباطل ٨بتلط، أم: يَبدد فيو صاحبو فبل  ،ل ١بٍى

                                                

 [. ُُْٖ[، مسلم ]ُْٔٗ، ِٓصحيح البخارم ] (ُ)
 (.ُّٓ/٦ِٕبموع الفتاكل ) (ِ)
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كل ما يعصم   ىعل : "كبذلك يتبْب أف الشارع نص   ابن تيمية قاؿك يصيب ٨برجنا. 
 .(ُ)من ا٤بهالك نصًّا قاطعنا للعذر"

كال  ،يغره كثرة ا٥بالكْبكىو على بصّبة كنور، فبل كا٤بسلم صاحب دعوة كحق، 
 . كىدايتو إذ ىو يسّب بنور اهلل  ؛ْبقلة السالك

اتبع طرؽ ا٥بدل كال يضرؾ قلة السالكْب، كإياؾ كطرؽ قاؿ بعض أىل العلم: 
 . (ِ)كال تغَب بكثرة ا٥بالكْب ،الضبللة

بدأ : ))قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةا٢بديث:  كقد جاء ُب
 .(ّ)((ءا، فطوبى للغرباا، وسيعود كما بدأ غريبً اإلسالـ غريبً 

ا  ا وسيعود غريبً إف اإلسالـ بدأ غريبً ))قاؿ:  عن النيب   عن ابن عمرك 
 .(ْ)((كما بدأ، وىو يأرز بين المسجدين، كما تأرز الحية في جحرىا

  .ُب قلة من الناس ٍب انتشر :أم ((ابدأ غريبً )فقولو:  )
ر لفساد الناس، كظهو  ؛كسيلحقو النقص كاالختبلؿ :أم ((اوسيعود غريبً ))

كقلة األنصار كاألعواف، ككثرة ا٤بهالك كالشبو، ككثرة طرؽ الضبللة الفًب كالبدع، 
 .حٌب ال يبقى إال ُب قلة كما بدأكالدعاة إليها، 

أنو كاف ُب أكؿ أمره كالغريب الوحيد الذم ال أىل  :أم: "قاؿ ابن األثّب 
يقل ا٤بسلموف ُب  :أم، كما كاف   القلة ا٤بسلمْب يومئذ، كسيعود غريبن  ؛(ٓ)لو عنده

                                                

 (.ِْ/ُلعقل كالنقل )( درء تعارض اُ)
. انظر: األذكار، لئلماـ النوكم كغّبه إٔب الفضيل بن عياض   ( ىذا القوؿ عزاه اإلماـ النوكمِ)

(، التبياف ُب آداب ٞبلة ِٕٓ/ٖ(، اَّموع شرح ا٤بهذب، لئلماـ النوكم )ِٖٔ(، )ص:َُٔ)ص:
(، إعانة الطالبْب، أليب ُُِ(، االعتصاـ، لئلماـ الشاطيب )ص:ُُٔالقرآف، لئلماـ النوكم )ص:

 (.ِِ(، ا٢بوادث كالبدع، أليب شامة )ص:ُِٖ/ْبكر بن ٧بمد شطا الدمياطي )
 [.ُْٓ( صحيح مسلم ]ّ)

ينضم  :أم ،كحكي ضم الراء كفتحها .ُّمزة كراء مكسورة ٍب زام ((يأرزك)) [.ُْٔصحيح مسلم ] (ْ)
 .مسجد مكة كا٤بدينة :أم ((بْب ا٤بسجدين)) .كٯبتمع

 الغريب: البعيد من الوطن. ( أصلٓ)
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لصربىم على أذل الكفار  ؛كإ٭با خصهم ُّاكقاؿ: " ."آخر الزماف فيصّبكف كالغرباء
 .(ُ)"ا، كلزكمهم دين اإلسبلـ كآخرن الن أك  

يأتي على الناس زماف )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن أنس بن مالك ك 
 .(ِ)((الصابر فيهم على دينو كالقابض على الجمر

يصلحوف ث: بياف أىم ما يتصف بو ىؤالء الغرباء، كىو أهنم كقد جاء ُب ا٢بدي
إف )): قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن سهل بن سعد الساعدمف: عند فساد الناس

قالوا: يا رسوؿ اهلل،  ((،ا كما بدأ، فطوبى للغرباءا، وسيعود غريبً اإلسالـ بدأ غريبً 
 .(ّ)((الذين يصلحوف عند فساد الناس))كمن الغرباء؟ قاؿ: 

: كمن صفات ىؤالء الغرباء الذين غبطهم النيب " :قاؿ ابن القيم 
رغب عنها الناس، كترؾ ما أحدثوه كإف كاف ىو ا٤بعركؼ  التمسك بالسنة إذا

ك٘بريد التوحيد كإف أنكر ذلك أكثر الناس، كترؾ االنتساب إٔب أحد غّب اهلل  ،عندىم
 كرسولو ئفة، بل ىؤالء الغرباء كال طا ،كال مذىب ،كال طريقة ،، ال شيخ

باالتباع ٤با جاء بو كحده،   بالعبودية لو كحده، كإٔب رسولو منتسبوف إٔب اهلل 
فلغربتهم بْب  بل كلهم الئم ٥بم. ،ا، كأكثر الناسكىؤالء ىم القابضوف على ا١بمر حقًّ 

 .(ْ)"ىذا ا٣بلق: يعدكهنم أىل شذكذ كبدعة، كمفارقة للسواد األعظم
                                                

 (. ّْٖ/ّ( النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، مادة: )غرب(  )ُ)
[، كابن عساكر ُب )معجم ُّ[، كقاؿ: "غريب"، كابن بطة ُب )اإلبانة( ]َِِٔ( أخرجو الَبمذم ]ِ)

ياـ )فإف من كرائكم أ): [. كُب ركاية عن أيب ثعلبة ا٣بشِب قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل َُٕالشيوخ( ]
. ركاه (الصرب فيهن مثل القبض على ا١بمر، للعامل فيهن مثل أجر ٟبسْب رجبلن يعملوف مثل عملو(

[، كزاد: قيل يا رسوؿ اهلل: أجر ٟبسْب رجبلن منا أك منهم، ُّْْ[، كأبو داكد ]َُْْابن ماجو ]
 [، كقاؿ: "حديث حسن غريب"،َّٖٓ. كما أخرجو الَبمذم ]()بل أجر ٟبسْب منكم()قاؿ: 

  [، كصححو، ككافقو الذىيب.ُِٕٗكا٢باكم ]
 ي، قاؿ ا٥بيثم[َِٗ] (الصغّب) ، كُب[َّٔٓ] (األكسط) كُب [،ُٕٖٔٓب )الكبّب( ] أخرجو الطربا٘ب (ّ)

 يالقضاعأخرجو أيضنا: . ك "رجالو رجاؿ الصحيح غّب بكر بن سليم كىو ثقة"(: ِٖٕ/ٕ)
[َُٓٓ]. 

 (.ُٖٖ-ُٕٖ/ ّ( مدارج السالكْب )ْ)
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أف  :ُب ا٣بلق  )االعتصاـ(: "كىذه سنة اهلل ُب  طيبالشاقاؿ اإلماـ 
ْزََثُ اَلٍّةِس َول٠َْ َخرَْغَخ حمس: لقولو  ؛أىل ا٢بق ُب جنب أىل الباطل قليل

َ
ة أ َ٘ َو

ِِٜ٘يَ  ْؤ ُٙ ِ ٠رُ حمس: كقولو  [،َُّ]يوسف: ىجسث ُٓ ْٚ ِنَجةدَِي الظٍّ ِ٘  ٌٔ كلينجز  [،ُّ]سبأ: ىجسَوَُِٖي
 مع فإف الغربة ال تكوف إال   ؛كصف الغربة إليومن عود  ما كعد بو نبيو  اهلل 

كا٤بنكر معركفنا، كتصّب السنة  ،فقد األىل أك قلتهم، كذلك حْب يصّب ا٤بعركؼ منكرنا
 يقاـ كالبدعة سنة، فيقاـ على أىل السنة بالتثريب كالتعنيف، كما كاف أكالن  ،بدعة

أف ٘بتمع  كيأىب اهلل على أىل البدعة؛ طمعنا من ا٤ببتدع أف ٘بتمع كلمة الضبلؿ، 
حٌب تقـو الساعة، فبل ٘بتمع الفرؽ كلها على كثرهتا على ٨بالفة السنة عادة ك٠بعنا، 
بل ال بد أف تثبت ٝباعة أىل السنة حٌب يأٌب أمر اهلل، غّب أهنم لكثرة ما تناكشهم 

اد الفرؽ الضالة كتناصبهم العداكة كالبغضاء؛ استدعاء إٔب موافقتهم، ال يزالوف ُب جه
٥بم األجر ا١بزيل،   كنزاع، كمدافعة كقراع، آناء الليل كالنهار، كبذلك يضاعف اهلل

 .(ُ)كيثيبهم الثواب العظيم"
ًح حمس :بأنو أمة ُب قولو  إبراىيم  كقد كصف اهلل  ٍّ٘ َٗ ََكَن أُ إِنٍّ إِثَْراِٞي

ُْْٙشِكِيَ  ْ َٚ ال ِ٘  ُّ ْٗ يَ َ ة َول ًٍ ِ َخِٜي لئبل يستوحش سالك الطريق  [؛َُِ]النحل: ىجسَُةًِٛذة ّلِِلٍّ
ِ حمس ،ة السالكْبمن قل   ةحمس ،ال للملوؾ كال للتجار ا٤بَبفْب ىجسَُةِٛذًة ّلِِلٍّ ًٍ ا ال ٲبيل ٲبينن  ىجسَخِٜي

 .كزعم أنو من ا٤بسلمْب ،ا ٤بن كثر سوادىمخبلفن ، ؛ كفعل العلماء ا٤بفتونْبكال مشاالن 
ْٔ ََل يَْصَذ٠ِي اْْلَجِيُر َوإفٍّ حمس: كيقوؿ اهلل  َْثَةُ اْْلَجِيِر ُُ َْ  َّ ْنَججَ

َ
 ىجسّيُِت َول٠َْ أ

 [.ََُ]ا٤بائدة:
حيث جاء األمر ":  -ا٤بعركؼ بأيب شامة-قاؿ عبد الرٞبن بن إ٠باعيل 

، كا٤بخالف لو كإف كاف ا٤بتمسك بو قليبلن  ،وباعي تٍّ اك  بلزـك ا١بماعة فا٤براد بو لزـك ا٢بقٍّ 
 ألكٔب من عهد النيب ألف ا٢بق ىو الذم كانت عليو ا١بماعة ا ؛اكثّبن 
 .(ِ)"ر إٔب كثرة أىل الباطل بعدىم، كال نظ حابوكأص

                                                

 (.َّعتصاـ )ص:( االُ)
 (.ِّٔ/ِ(، كانظر: شرح العقيدة الطحاكية )ُٗ( ا٢بوادث كالبدع، أليب شامة )ص:ِ)
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كال  ،فالبصّب الصادؽ ال يستوحش من قلة الرفيق" :ابن القيم  اإلماـكقاؿ 
عليهم من النبيْب   من فقده إذا استشعر قلبو مرافقة الرعيل األكؿ، الذين أنعم اهلل

طريق طلبو  ُبا، فتفرد العبد أكلئك رفيقن كحسن  ،كالصديقْب كالشهداء كالصا٢بْب
 دليل على صدؽ طلبو.

فقيل لو: إف أخاؾ  ا،عن مسألة فأجاب عنه  كلقد سيًئلى إسحاؽ بن راىويو
كٓب  ،عليها ا يوافقِبأٞبد بن حنبل يقوؿ فيها ٗبثل ذلك. فقاؿ: ما ظننت أف أحدن 

الح كتبْب ٓب ٰبتج  فإف ا٢بق إذا ؛يستوحش بعد ظهور الصواب لو من عدـ ا٤بوافقة
 يكالقلب يبصر ا٢بق كما تبصر العْب الشمس. فإذا رأل الرائ ،إٔب شاىد يشهد بو

كيوافقو  ،علمو ُّا كاعتقاده أهنا طالعة إٔب من يشهد بذلك الشمس ٓب ٰبتج ُب
 .(ُ)"عليو

أف  من أسباب الض بلؿ موافقة ما عليو العام ة من غّب  كقد بْب ا٢بقُّ 
ِ حمس: ر، يقوؿ اهلل نظر كال تبص ِٔ اّلِلٍّ ْٚ َشبِي ٠ََّٖك َخ رِْض يُِؾ

َ
ْٚ ِِف اْْل َ٘ ْزََثَ 

َ
ِإَوْن دُِفْم أ

ْٗ إَِلٍّ ََيْرُُغ٠نَ  ُٞ ٍّٚ ِإَوْن    [.ُُٔ]األنعاـ: ىجسإِْن يَتٍّجُِه٠َن إَِلٍّ إلٍّ
ت اآلية على أنو ال يستدؿ على ا٢بق بكثرة أىلو، كال يدؿ قلة السالكْب دل  ف

فإف أىل ا٢بق ىم  ؛مور أف يكوف غّب حق، بل الواقع ٖببلؼ ذلكألمر من األ
ا، بل الواجب أف يستدؿ على ا كأجرن قدرن  - عند اهلل-ا، األعظموف األقلوف عددن 

 .(ِ)ا٢بق كالباطل، بالطرؽ ا٤بوصلة إليو
ألف معظم أىل األرض غّب  ؛كاآلية ٓب تقتض أف أكثر أىل األرض مضلوف"

 ،ىم ُب ضبل٥بم قانعوف بأنفسهم، مقبلوف على شأهنم متصدين إلضبلؿ الناس، بل
ألهنم  ؛ٓب يقولوا لو إال ما ىو تضليل -إف قبل ا٤بسلم قو٥بم- كإ٭با اقتضت أف أكثرىم

                                                

 (.ٗٔ/ُ( إغاثة اللهفاف من مصايد الشيطاف )ُ)
(، كانظر: َِٕ( انظر: تيسّب الكرٙب الرٞبن ُب تفسّب كبلـ ا٤بناف، عبد الرٞبن بن ناصر السعدم )ص:ِ)

 (.ُْٖ-ُْٕ/ُ)مفتاح دار السعادة، البن القيم 
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 ؛ال يلقوف عليو إال ضبل٥بم. فاآلية تقتضي أف أكثر أىل األرض ضالوف بطريق االلتزاـ
  .(ُ)"ككل إناء يرشح ٗبا فيو ،ألف ا٤بهتدم ال يضل متبعو

ال تزاؿ طائفة من )) : رسوؿ اهلل قاؿ ف عن ثوباكقد جاء ُب ا٢بديث: 
أمتي ظاىرين على الحق، ال يضرىم من خذلهم، حتى يأتي أمر اهلل وىم  

 .(ِ)((كذلك
، إ٭با يؤسس للفساد كاإلفساد كبذلك يتبْب أف ا٣بركج عن حدكد شرع اهلل 

 .كدعامتو كيزة اإلصبلحر  كأف االستقامة على شرعو، كاتباع ىدم نبيو 
 كسبل الوقاية منو ،، كأسبابواإلفساد ُب األرضصور كىذه تذكرة أتناكؿ فيها: 

  .ُب ضوء الكتاب كالسنة
 إٔبكأٮبية ىذا ا٤بوضوع من حيث إنو يػينىبٍّوي إٔب مواطن ا٣بلل كالقصور، كيرشد 

  من دىرىكىاًت الن ار. كالستنقاًذ الن فسً ، لبلرتقاًء إٔب يفاًع االستبصارمعإب األمور؛ 
عسى أف ك  كتغتنم ساعات ا٤بهلة، فعسى أف تنهض األمة من رقاد الغفلة،

تستنّب العقوؿ، كيسود العدؿ، كيتحقق األمن، كهتدأ النفوس، كتتآلف القلوب، 
، فَبتقي ٦بتمعاتنا إٔب مصاؼ كتكوف العبلقات بْب الناس قائمة على الرٞبة كاحملبة

كوف ىي الرائدة، كالقدكة لغّبىا، كما كانت  اَّاالت، بل تالدكؿ ا٤بتقدمة ُب شٌب
 من قبل.

  

                                                

 (.ِٓ/ٖ( التحرير كالتنوير )ُ)
)ال تزاؿ طائفة ): [، باب قوؿ النيب ُُّٕ[، ك٫بوه ُب )صحيح البخارم( ]َُِٗ( صحيح مسلم ]ِ)

)ال )قاؿ:  يقاتلوف كىم أىل العلم: عن ا٤بغّبة بن شعبة، عن النيب  (من أمٍب ظاىرين على ا٢بق(
[ عن معاكية َُّٕ، كُب )مسلم( ](أمر اهلل كىم ظاىركف( يزاؿ طائفة من أمٍب ظاىرين، حٌب يأتيهم

  قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  :ال تزاؿ طائفة من أمٍب قائمة بأمر اهلل، ال يضرىم من )يقوؿ(
  .(خذ٥بم أك خالفهم، حٌب يأٌب أمر اهلل كىم ظاىركف على الناس(
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كإٔب آفات  كعسى أف يتنبو ا٤بصلحوف من أكٕب البصائر إٔب خطر ا٤بفسدين،
كحكمة كدراية على معا١بة بوادره األكٔب قبل أف  يعملوف ُب دأبشيوع الفساد، ف

 ستفحل ا٣بطر، كيعسر العبلج.ي
 م.ا٤بوفق كا٥باد كاهلل 

 
 

    
 

 
 الكويت حرسها اهلل تعالى                           
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ول                حث  الأ  ًب  ل
 ا

 حذير من اإلفداد في اِّرض التَّ                     
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ول                              :المطهث  الأ 
اد وبيان خطره وآثاره:ــــتطريف الغد         

 
 

 أواًل: تعريف الفساد:
 ،قػىعىدى  :فسد الشيء فيسيودنا من باب الفسادي كاإلفسادي ضدُّ الص بلح كاإلصبلح.

 .الفساد :كاالسم ،فىٍسدىل :كا١بمع ،دفهو فاس
–)فسادنا( فهو )فاسد(. ك)فىسيدى(  -بالضم–يقاؿ: )فسد الشيء يػىٍفسيدي( 

. كال تقيل: انٍػفىسىد، ك)أىٍفسىدىهي فػىفىسىدى( ،)فسادنا( فهو )فىًسيده( :أيضنا -بالضم
 .(ُ)ا٤بفاسد :كا١بمع، ك)ا٤بفسدة( ضد ا٤بصلحة ،: خبلؼ االستصبلح(االٍسًتٍفساد)ك

 كاف ا٣بركج عنو الفسادي: خركج الشيء عن االعتداؿ، قليبلن : "قاؿ الراغب 
فس، كالبدف، كاألشياء ا٣بارجة عن كيستعمل ذلك ُب الن   بلح،الص   :ا، كيضادهأك كثّبن 

ِ حمس: ا، كأىٍفسىدىهي غّبه. قاؿ ا كفيسيودن االستقامة، يقاؿ: فىسىدى فىسىادن  َول٠َََْل َدْذُم اّلِلٍّ
رُْض اَلٍّ 

َ
َصَدِت اْْل ٍَ ْٗ ثَِجْهٍؼ َٕ ُٟ ْٗ حمس[، ُِٓ]البقرة: ىجسةَس َبْهَؾ ُٞ ٠َاَء ْٞ َ

ََّ أ َجَم اِْلَ َول٠َِ اتٍّ
ْرُض 

َ
٠َاُت َواْْل َٙ َصَدِت الصٍّ ٍَ َصَددَةحمس ،[ُٕ]ا٤بؤمنوف: ىجسَٕ ٍَ َٕ ُ ٌح إَِلٍّ اّلِلٍّ َٟ ِ ة آل َٙ ِٟ  ىجسل٠َْ ََكَن ذِي

ِ حمس [،ِِ:]األنبياء َصةُد ِِف إَْبّ ٍَ َر إْ َٟ : ىجسَواْْلَْدرِ َك َصةدَ حمس [،ُْ]الرـك ٍَ ُ ََل ُُيِتَّ إْ  ىجسَواّلِلٍّ
ُٚ ُمْػُِٖد٠َن حمس [،َِٓ]البقرة: ة ََنْ َٙ رِْض َُةل٠ُا إِجٍّ

َ
ِصُدوا ِِف اْْل ٍْ ْٗ ََل ُت ُٟ َ َٔ ل ََل  ;ِإَوَذا رِي

َ
خ

ِصُدونَ  ٍْ ُٙ ْ ُٗ ال ُٞ  ْٗ ُٟ َّ اِْلَرَْث حمس ،[ُِ-ُُ]البقرة: ىجسإِجٍّ ِٖ ْٟ ة َويُ َٟ ِصَد ذِي ٍْ َٔ  ِِلُ  ىجسَوإجٍّْص
ةحمس [،َِٓ]البقرة: َٞ ٌَْصُدو

َ
٠َُٖك إَِذا َدَخ٠ُٖا َُْريًَح أ ُٙ ْ َ ََل يُْػُِٖح حمس [،ّْ]النمل: ىجسإِنٍّ ال إِنٍّ اّلِلٍّ

 َٚ ِصِدي ٍْ ُٙ ْ َٔ ال َٙ ْػِٖحِ حمس ،[ُٖ]يونس: ىجسَخ ُٙ ْ َٚ ال ِ٘ ِصَد  ٍْ ُٙ ْ ُٗ ال ُ َحْهَٖ   .(ِ)"[َِِ]البقرة: ىجسَواّلِلٍّ
                                                

ك)القاموس احمليط(  (،ِْٕ/ِ) ٤بنّبا٤بصباح ا (،ُٗٓ/ِ) ، للجوىرم( انظر: مادة: )فسد( ُب )الصحاح(ُ)
 (.َّٔ)ص:

 (، بتصرؼ يسّب.ّٔٔ، مادة: )فسد( )ص:ا٤بفردات ُب غريب القرآف (ِ)
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كاإلصبلح تبلُب خلل  ،انتقاض صورة الشيء الفساد" : ا٢بىرىإبٍُّّ كقاؿ 
 .(ُ)"الشيء

كيستعمل ُب النفس كالبدف كاألشياء ا٣بارجة عن االستقامة. كقيل للحيوانات 
يقتلن ُب  :حٌب قيل ،لكثرة خبثهن كإيذائهن ؛ا ٥بنكامتهانن  فواسق استعارةن  :ا٣بمس

 .(ِ)ا٢بل كا٢بـر
 بعد أف كانت حاصلة.الفساد عند ا٢بكماء: زكاؿ الصورة عن ا٤بادة ك 

ا بأصلو غّب مشركع بوصفو، كىو مراد للبطبلف كعند الفقهاء: ما كاف مشركعن 
 . مباين للصحة كالبطبلف عند ا٢بنفيعند الشافعي، كقسم ثالث 

: أف ال يكوف الدليل على ا٥بيئة الصا٢بة العتباره ُب ترتيب (فساد الوضعك)
 ا٢بكم.

من فساد  ا، كىو أعمُّ ا أك إٝباعن نصًّ : أف ٱبالف الدليل (فساد االعتبارك)
 . (ّ)الوضع

                                                

 التوقيف على مهمات التعاريف(، كانظر: َُٔ)ص: تراث أيب ا٢بسن ا٢برإب ا٤براكشي ُب التفسّبانظر:  (ُ)
 (.َُُ/ُ(، نظم الدرر )َِٔ)ص:

ي ا، كالغراب، كالكلب العقور)): -صحيحال كما كرد ُب- الفواسق ا٣بمس (ِ)  ((.الفأرة، كالعقرب، كا٢بيدى
ي ة، كالغراب األبقع، ا٢ب))[. كعند مسلم: ُُٖٗ( ]ٗٔ -ٖٔ[، مسلم )ُّّْصحيح البخارم ]

ي ا  أبو بكر ابن العريباإلماـ [. قاؿ ُُٖٗ(  ]ٕٔصحيح مسلم ) ((.كالفأرة، كالكلب العقور، كا٢بيدى
 أمر بالقتل، كعلل بالفسق، فيتعدل ا٢بكم إٔب كل ما كجدت فيو العلة، كنبو ": (ُب )العارضة

فنبو بالغراب على ما ٯبانسو من سباع الطّب، ككذا با٢بدأة،  با٣بمسة على ٟبسة أنواع من الفسق.
كا٢بية  -كيزيد الغراب ٕبل سفرة ا٤بسافر، كنقب جرابو، كبا٢بية على كل ما يلسع، كالعقرب كذلك 

كبالفأرة على ما ٯبانسها من ىواـ ا٤بنزؿ ا٤بؤذية،  -كتفَبس، كالعقرب تلدغ، كال تفَبس تلسع 
عارضة  "كبالكلب العقور على كل مفَبس، قاؿ: كمعُب فسقهن: خركجهن عن حد الكف إٔب األذية

(، كانظر: شرح الزرقا٘ب على موطأ اإلماـ مالك ْٔ-ّٔ/ْاألحوذم بشرح صحيح الَبمذم )
صحيح  .فويسقنا :ك٠باه ،تل اٍلوىزىغقعبلكة على الفواسق ا٣بمس ب رسوؿ اهلل  (. كأمرُّْ/ِ)

  [.ِِّٖ، ِِّٕ[، مسلم ]ّّٗٓ، َّّٕ، ُُّٖالبخارم ]
 (.ُٔٔ)ص: التعريفات(، َِٔ)ص: التوقيف على مهمات التعاريف (ّ)
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 : هتييج ا٢بركب، كإثارة الفًب، كاإلخبلؿ ٗبعايش الناس.(الفساد ُب األرض)ك
ا بو، الفساد: خركج الشيء عن حاؿ استقامتو ككونو منتفعن : "قاؿ الز٨بشرم 

 الصبلح، كىو ا٢بصوؿ على ا٢بالة ا٤بستقيمة النافعة.  :كنقيضو
 ،ألف ُب ذلك فساد ما ُب األرض ؛األرض: ىىٍيجي ا٢بركب كالفًب كالفساد ُب

:  قاؿ اهلل كانتفاء االستقامة عن أحواؿ الناس كالزركع كا٤بنافع الدينية كالدنيوية.
َٔ حمس َّ اِْلَرَْث َوإجٍّْص ِٖ ْٟ ة َويُ َٟ ِصَد ذِي ٍْ رِْض ِِلُ

َ
ُٔ حمس ،[َِٓ]البقرة: ىجسِإَوَذا د٠َََّلٍّ َشََع ِِف اْْل ََتَْه

َ
خ

ةءَ  َ٘ ُّ اّلِ ة َويَْصٍِ َٟ ِصُد ذِي ٍْ ْٚ ُح َ٘ ة  َٟ كمنو قيل ٢برب كانت بْب طيء:  ،[َّ]البقرة: ىجسذِي
ىىٍيجي ا٢بيركب كالفًب ٗبخادعة ا٤بسلمْب،  :ككاف من فسادىم ُب األرضحرب الفساد. 

األرض  ُبفإف ذلك يؤدم إٔب فساد ما  ؛بإفشاء األسرار إليهم ،ك٩باألة الكفار عليهم
 كالدكاب كا٢برث.من الناس 
فإف اإلخبلؿ بالشرائع كاإلعراض عنها  ؛إظهار ا٤بعاصي كاإلىانة بالدين :كمنو

 .(ُ)"كٱبل بنظاـ العآب ،٩با يوجب ا٥برج كا٤برج
ككل ما ىو ضار، كالصبلح  ،الفساد عاـ ُب الكفر كالضبلؿ: "قاؿ الراغب 

ِصُدوا حمس عاـ ُب اإلٲباف كالرشد ككل نافع، فقولو: ٍْ ْرِض ََل ُت
َ
عاـ ُب   [ُُ]البقرة: ىجسِِف اْْل

 .(ِ)"كل ذلك
 :: "كأما الفساد فهو ضد الصبلح، كما قاؿ قاؿ ابن تيمية 

ُٚ ُمْػُِٖد٠نَ حمس ة ََنْ َٙ رِْض َُةل٠ُا إِجٍّ
َ
ِصُدوا ِِف اْْل ٍْ ْٗ ََل ُت ُٟ َ َٔ ل  :كقاؿ  [،ُُ]البقرة: ىجسِإَوَذا رِي

ِن حمس ٍْ ةُروَن اْخُٖ َٞ ِخيِٝ 
َ
َٚ  َوَُةَل ُم٠ََس ِْل ِصِدي ٍْ ُٙ ْ َٔ ال ْغِْٖح َوََل دَتٍّجِْم َشبِي

َ
 ىجسِِف ٠َُِِْم َوأ

ةحمس كقاؿ: [،ُِْ]األعراؼ: َٟ ْرِض َبْهَد إِْغََلِخ
َ
ِصُدوا ِِف اْْل ٍْ  كقاؿ: [،ٔٓ]األعراؼ: ىجسَوََل ُت

ُ حمس َٔ َواّلِلٍّ َّ اِْلَرَْث َوإجٍّْص ِٖ ْٟ ة َويُ َٟ ِصَد ذِي ٍْ رِْض ِِلُ
َ
َصةدَ  ِإَوذَا د٠َََّلٍّ َشََع ِِف اْْل ٍَ  ىجسََل ُُيِتَّ إْ

ًصة ثَِيْْيِ حمس كقاؿ: [،َِٓ]البقرة: ٍْ َٔ َج ْٚ َرَذ َ٘  ُٝ ٍّٛ
َ
َٔ خ انِي َٜة لََعَ ثَِن إِْْسَ َذبْ َْ  َّ ِ ِٔ َذل ْج

َ
ْٚ أ ِ٘

َٔ اَلٍّةَس َِمِيًهة ة َرَذ َٙ جٍّ
َ
د َٓ رِْض ٌَ

َ
ْو ٌََصةٍد ِِف اْْل

َ
ٍس أ ٍْ كقالت ا٤ببلئكة:  [،ِّ]ا٤بائدة: ىجسَج

                                                

 (.َٓ/ُ) تفسّب النسفي (،ْٔ/ُ(، بتصرؼ، كانظر: تفسّب البيضاكم )ْٔ -ِٔ/ُالكشاؼ ) (ُ)
 (.ََُ/ُ) تفسّب الراغب األصفها٘ب (ِ)
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َٟ حمس ُٔ ذِي ََتَْه
َ
ةءَ خ َ٘ ُّ اّلِ ة َويَْصٍِ َٟ ِصُد ذِي ٍْ ْٚ ُح َ٘ ة َجَزاءُ حمس :كقاؿ  [،َّ]البقرة: ىجسة  َٙ إِجٍّ

رِْض ٌََصةًدا
َ
َ َورَُش٠ََلُ َويَْصَه٠َْن ِِف اْْل َٚ ُُيَةرِب٠َُن اّلِلٍّ ِي َول٠َِ اتٍَّجَم حمس كقاؿ: [،ّّ]ا٤بائدة: ىجساَّلٍّ

 
َ
٠َاُت َواْْل َٙ َصَدِت الصٍّ ٍَ َٕ ْٗ ُٞ ٠َاَء ْٞ َ

ََّ أ ٍّٚ اِْلَ ِٟ ْٚ ذِي َ٘  [.ُٕ]ا٤بؤمنوف: ىجسرُْض َو
 

 ثانًيا: خطر الفساد وآثاره:
خطّبة تصيب األفراد كاَّتمعات، كإذا تفشى داء الفساد  آفة الفسادإف 

رةن  أصاب األمة الوىن كالتخلف، كأصبحت مطمعنا ألعدائها، كغدت تابعة ميؤٛبًى
قىادة.  خاضعةن ذليلة مينػٍ

 ،الفاسدة البيئة، كا١بهل، ك كاالستبداد ب تفشي الفساد: الظلمكمن أسبا
، (ُ)الفساد، كا٤بسكراتك السيئة، كضعف الوازع الديِب، كصحبة أىل الشر  كالَببية

 الفواحش نشرككثرة ا٤بغريات كا٤بهيجات على ا٤بعاصي، من كاإلعبلـ ا٥بابط كا٤بضلل، 
يغ، كالبطالة، ، كسوء التبلالقدكة السيئةك ، كالَبكيج ٥با، ا٤بنكرات كالدعوة إليهاك 

ا٤بباحات، كا٤بكر  ُب كاالبتداع، كسفك الدماء بغّب حق، كالتعصب، كاإلسراؼ
، كاَّادلة التفريط ُب ٙبرم ا٢بق، ك التقليد األعمىك  كا٣بداع، كاإلعراض عن ا٥بدل،

بالباطل، كا٤بفهـو ا٣باطئ لبلستقامة، كاالفتتاف بعلـو الفلسفة، كتفرؽ السبل، كاتباع 
آفات بسبب ، ك (ِ)، كاتباع ا٥بول، كالرباالغفلةك  نو، كالرضا عن النفس،ا٤بنهي ع الظن

، كما يكوف سببنا ُب التفرؽ كاالختبلؼ، كالسقوط ُب الفًب اللساف،آفات ك  ،النفس

                                                

ْٙرِ حمس: "ُب قولو  ( قاؿ ابن تيمية ُ) ُٗ إَْهَداَوةَ َواْْلَْيَؾةَء ِِف اْْلَ َُٜس َِم ثَحْ ْن ي٠ُُ
َ
يَْفةُن أ ة يُرِيُد الظٍّ َٙ إِجٍّ

 ِ ََلة ِٚ الػٍّ ِ َوَن رِ اّلِلٍّ
ْْ ْٚ ذِ ْٗ َخ ُز حَِّْسِ َوَيُػدٍّ َٙ ْ على علة التحرٙب، كىي ما ُب : فنبو [ُٗ]ا٤بائدة: ىجسَوال

ذلك من حصوؿ ا٤بفسدة، كزكاؿ ا٤بصلحة الواجبة كا٤بستحبة، فإف كقوع العداكة كالبغضاء من أعظم 
كعن الصبلة اللذين كل منهما إما كاجب كإما مستحب من  الفساد. كصدكد القلب عن ذكر اهلل 

 (.ِِٕ/ِّأعظم الفساد" ٦بموع الفتاكل )
 ، كجعلو من الكبائر، كتوعد آكلو؛ ٤با فيو من أعظم الفساد كالضرر.حـر الشارع الربا (ِ)
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فإنو قد يكوف من  (ُ)إٔب غّب ذلك من كل ما يصد عن ا٢بق كا٥بدايةكإثارة النعرات..
 مسببات الفساد كاإلفساد.

كىو فعل ما ينفعهم،  ،كرسولو  آلدميْب ىو طاعة اهلل كٝباع الصبلح ل
كترؾ ما يضرىم، كالفساد بالعكس. فصبلح الشيء ىو حصوؿ كمالو الذم بو 

 كا٣بلق صبلحهم كسعادهتم ُب أف يكوف اهلل  ٙبصل سعادتو. كفساده بالعكس،
هناية ىو معبودىم، الذم تنتهي إليو ٧ببتهم كإرادهتم، كيكوف ذلك غاية الغايات، ك 

 .(ِ)النهايات"
كخػركج ُب ا٤بػنهج، خلػل  نشػأ عػن زيػغ عػن االسػتقامة،كيتبْب ٩با سبق أف الفسػاد 

اَّتمػع؛ أمػن عن االعتداؿ، كا٫براؼ عن ا١بادة إٔب مزالق خطّبة تصيب الفػرد، كهتػدد 
كلذلك جاء ذمُّو ُب القرآف الكرٙب ُب آيػاتو كثػّبة، كمػا جػاء ذكػر ٭بػاذج مػن ا٤بفسػدين 

 .-كما سيأٌب-كعاقبتهم؛ لبلعتبار كآثارىم 
كا٢بيػاة ال ٚبلػو مػن الفسػاد كالظلػم، كىػي ُب ا٤بقابػل ال ٚبلػو مػن ا٤بصػلحْب الػػذم 

صػبلح أنفسػهم، ك٦بػتمعهم، حيػث  فيػو ، كٰبرصوف على ماكالظلمٰبذركف من الفساد 
فقوو لف، ٕبكمةو، كاستيعابو ألحكاـ النوازؿ، ك كالرشد، كاحملبة كالتآ ،يدعوف إٔب اإلٲباف

 للمآالت، كتبصُّرو بكل خطر عاجلو أك آجل، كعلمو بآثار كل قوؿ كفعل. 
َٔ حمس: باإلصبلح ُب األرض فقاؿ  العبادى  كقد أمر اهلل  ْغِْٖح َوََل دَتٍّجِْم َشبِي

َ
َوأ

 َٚ ِصِدي ٍْ ُٙ ْ ْٗ حمس : كقاؿ، [ُِْ]األعراؼ: ىجسال ْغُِٖد٠ا َذاَت ثَحْنُِٜس
َ
َ َوأ ٠ا اّلِلٍّ ُِ  ىجسٌَةتٍّ

ْرِض حمس :كهنى عن الفساد كاإلفسػاد ُب األرض فقػاؿ  [.ُ]األنفاؿ:
َ
ِصُدوا ِِف اْْل ٍْ َوََل ُت

ة َٟ  [.ٔٓ]األعراؼ: ىجسَبْهَد إِْغََلِخ
آمرة باإلصبلح،  فقد جاءت الرسل إٔب أقوامهم.  كىي دعوة الرسل 

على لساف نبيو  كناىية عن الفساد كاإلفساد، كاآليات ُب ذلك كثّبة، قاؿ اهلل 

                                                

( انظر: ا٤بضبلت عن ا٥بداية كأسباب الوقاية منها ُب كتاب: )عقبات ُب طريق ا٥بداية(، د. عبد القادر ُ)
 ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف.

 (.ّّٕ -ِّٕ/ ٗدرء تعارض العقل كالنقل، البن تيمية ) (ِ)
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َٚ حمس اطبنا قومو:٨ب صاّب  ِصِدي ٍْ ُ٘ رِْض 
َ
ِ َوََل َتْهَس٠ْا ِِف اْْل ُروا آََلَء اّلِلٍّ ُْ  ىجسٌَةذْ

ـِيُه٠ِن حمس كقاؿ: [،ْٕاألعراؼ:]
َ
َ َوأ ٠ا اّلِلٍّ ُِ َّْسِذَِي  150ٌَةتٍّ ُٙ ْ ْمَر ال

َ
َٚ  151َوََل دُِفيُه٠ا أ ِي اَّلٍّ

رِْض َوََل يُْػُِٖد٠َن 
َ
ِصُدوَن ِِف اْْل ٍْ   [.ُِٓ-َُٓالشعراء:] ىجس152ُح
ْٚ إََِلٍ حمس : شعيبعلى لساف نبيو  كقاؿ اهلل  ِ٘  ْٗ ة َُٕس َ٘  َ يَة ٠َُِْم اْخُجُدوا اّلِلٍّ

 ْٗ ُٞ ْطَيةَء
َ
َٔ َوالْٙزَِياَن َوََل تَجَْخُص٠ا اَلٍّةَس أ يْ َٓ ْو٠ٌُا إْ

َ
ْٗ ٌَأ ْٚ َربُِّس ِ٘ ٌَٜح  ِ ْٗ ثَحّ  َدْْيُهُ َُْد َجةءَدُْس

رِْض بَْهَد 
َ
ِصُدوا ِِف اْْل ٍْ َِِٜ٘ي َوََل ُت ْٗ ُمْؤ ُْٜذ ُْ ْٗ إِْن  ْٗ َخْْيٌ َُٕس ة َذُِٕس َٟ َوََل  85إِْغََلِخ

ة ِن٠ًَجة  َٟ َٚ ثِِٝ َوَتجُْي٠َج َ٘ ْٚ آ َ٘  ِ ِٔ اّلِلٍّ ْٚ َشبِي وَن َخ اٍط د٠ُِنُدوَن َودَُػدَّ ِ ِِصَ
ّٔ ُهُدوا ثُِس ِْ َت

ًَ ََكَن  يْ َْ ْٗ َواجُْلُروا  ُك َ َثٍّ َٓ ْٗ َُِٖيًَل ٌَ ْٜذُ ُْ ُروا إِذْ  ُْ َٚ َواذْ ِصِدي ٍْ ُٙ ْ  ىجس86ََعُِجَُح ال
ِٙزَياَن ثِةِِْْٕصِؿ َوََل تَجَْخُص٠ا حمس كقاؿ: [،ٔٓ-ٖٓ]األعراؼ: ْ َيةَل َوال ْٓ ِٙ ْ ْو٠ٌُا ال

َ
َويَة ٠َُِْم أ

 َٚ ِصِدي ٍْ ُ٘ رِْض 
َ
ْٗ َوََل تَْهَس٠ْا ِِف اْْل ُٞ ْطَيةَء

َ
َٔ َوََل حمس كقاؿ: [،ٖٓ]ىود:  ىجساَلٍّةَس أ يْ َٓ ْو٠ٌُا إْ

َ
أ

َٚ ا ِ٘ َٚ دَُس٠ُٛ٠ا  ْخَِّسِي ُٙ ْ ِٗ  181ل ْصَذِِي ُٙ ْ َوََل َتجَْخُص٠ا اَلٍّةَس  182َوز٠ُِٛا ثِةِِْْٕصَفةِس ال
 َٚ ِصِدي ٍْ ُ٘ رِْض 

َ
ْٗ َوََل َتْهَس٠ْا ِِف اْْل ُٞ ْطَيةَء

َ
يَة ٠َُِْم حمس كقاؿ: [،ُّٖ-ُُٖ]الشعراء: ىجس183أ

 
َ
َ َوارُْج٠ا اِْل٠ََْم اْْلِخَر َوََل َتْهَس٠ْا ِِف اْْل َٚ اْخُجُدوا اّلِلٍّ ِصِدي ٍْ ُ٘  [.ّٔ]العنكبوت: ىجسرِْض 

َوَُةَل حمس :كىو ٱباطب ىاركف   ىعلى لساف موس كقاؿ 
 َٚ ِصِدي ٍْ ُٙ ْ َٔ ال ْغِْٖح َوََل دَتٍّجِْم َشبِي

َ
ِن ِِف ٠َُِِْم َوأ ٍْ ةُروَن اْخُٖ َٞ ِخيِٝ 

َ
 ىجس142ُم٠ََس ِْل
 إٔب غّب ذلك من اآليات. [.ُِْ]األعراؼ:
ُ ََل ُُيِتَّ حمس :فقاؿ اد كا٤بفسدينأنو ال ٰبب الفس كأخرب ا٢بق   َواّلِلٍّ
َصةدَ  ٍَ َٚ حمس :كقاؿ  [،َِٓ]البقرة: ىجسإْ ِصِدي ٍْ ُٙ ْ ُ ََل ُُيِتَّ ال أم: يبغض  ،[ْٔ]ا٤بائدة: ىجسَواّلِلٍّ

 بو فهو صبلح. كقد أثُب اهلل  الفساد، كال ٰبب ا٤بفسدين. "بل كل ما أمر اهلل
 الصا٢بات، كذـ ا٤بفسدين ُب غّب كالذين آمنوا كعملوا  ،على الصبلح كا٤بصلحْب

 .(ُ)موضع"
َٚ حمس: فقاؿ كا٤بصلحليس  ا٤بفسد أف  كأكضح  ِ٘ ِصَد  ٍْ ُٙ ْ ُٗ ال ُ َحْهَٖ َواّلِلٍّ

ْػِٖحِ  ُٙ ْ َٚ حمس [،َِِ]البقرة: ىجسال ِي َّٚ اَّلٍّ َّ َك ِ ـًَِل َذل ة ثَة َٙ ُٟ َٜ ة ثَحْ َ٘ رَْض َو
َ
ةَء َواْْل َٙ َٜة الصٍّ ِْ ة َخَٖ َ٘ َو

                                                

 (.َُ(، األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، البن تيمية )ص:ُِٔ/٦ِٖبموع الفتاكل ) (ُ)
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ِي ٌٔ لِلٍّ ُروا ٠ٌََيْ ٍَ َٚ اَلٍّةرِ َز ِ٘ ُروا  ٍَ ةِِلَةِت  Kَٚ َز ٠ُِٖٙا الػٍّ ٠ُٜا وََن َ٘ َٚ آ ِي ُٔ اَّلٍّ ْم َْنَْه
َ
أ

ةرِ  جٍّ ٍُ ذٍَِِّي ََكْٕ ُٙ ْ ُٔ ال ْم َْنَْه
َ
رِْض أ

َ
َٚ ِِف اْْل ِصِدي ٍْ ُٙ ْ  [.ِٖ-ِٕ]ص: ىجسLََكل

َر حمس : كحذ ر الشارع من آثار الفساد كاإلفساد ُب األرض، فقاؿ َٟ َك
َصةُد ِِف إْ  ٍَ ْٗ إْ ُٟ ٍّٖ ٠ُِٖٙا ََٕه ِي َن ْٗ َبْهَؼ اَّلٍّ ُٟ َِ يِْدي اَلٍّةِس ِِلُِذي

َ
َصجَْخ خ َْ ة  َٙ ِ ِ َواْْلَْدرِ ث َبّ

: ىجسيَرِْجُه٠نَ  فالفساد كثر ُب الرب كالبحر بسبب ذنوب ا٣بلق، فعاد عليهم  [،ُْ]الرـك
ْٗ حمس :ذلك بفساد معايشهم كنقصها، كحلوؿ اآلفات ُّا، كما قاؿ  َغةثَُس

َ
ة أ َ٘ َو

سِْيٍ ِ٘  َْ  ْٚ ٠ َخ ٍُ ْٗ َويَْه يِْديُس
َ
َصَجْخ خ َْ ة  َٙ  [.َّ]الشورل: ىجسْٚ ُمِػيَجٍح ٌَجِ

َٚ اَلٍّةِس حمس: فقاؿ أف اإلفساد ُب األرض من صفات ا٤بنافقْب بْب اهلل ك  ِ٘ َو
َلَّ 

َ
٠َ خ ُٞ ة ِِف َُْٖجِِٝ َو َ٘ َ لََعَ  ُِٟد اّلِلٍّ جَْية َويُْظ ِ الَّ َّ ٠ََُُْلُ ِِف اِْلََيةة ْٚ ُحْهِججُ ِإَوَذا  204 اْْلَِػةِم َ٘

َصةَد  ٍَ ُ ََل ُُيِتَّ إْ َٔ َواّلِلٍّ َّ اِْلَرَْث َوإجٍّْص ِٖ ْٟ ة َويُ َٟ ِصَد ذِي ٍْ رِْض ِِلُ
َ
ِإَوذَا  205د٠َََّلٍّ َشََع ِِف اْْل

ةُد  َٟ ِٙ ْ ُٗ َوَْلِئَْس ال ٍّٜ َٟ ُٝ َج ِٗ ٌََدْصجُ زْ ةُ ثِةْْلِ ُٝ إْهِزٍّ َخَذدْ
َ
َ أ َِ اّلِلٍّ َٔ ََلُ ادٍّ -َِْ]البقرة: ىجس206رِي

َصةدَ حمسكالسعي ىاىنا ىو: القصد.  [.َِٔ ٍَ ُ ََل ُُيِتَّ إْ كال  ،أم: ال ٰبب عملو ،ىجسَواّلِلٍّ
  يرضى بو.

يعِب بذلك جل ثناؤه: كإذا قيل ٥بذا ا٤بنافق: اتق اهلل كخىٍفوي ُب إفسادؾ ُب أٍرض 
سلمْب اهلل، كسعيكى فيها ٗبا حر ـ اهلل عليك من معاصيو، كإىبلكك حركث ا٤ب

ي   عليو، كٛبادل ُب غيٍّو كضبللو.  ـ اهلل ة ٗبا حر  كنسلهم استكرب كدخلتو ًعزة كٞبى
قاؿ اهلل جل ثناؤه: فكفاه عقوبة من غيو كضبللو، ًصًليُّ ناًر جهنم، كلبئس ا٤بهاد 

 .(ُ)ًلصىالًيهىا
الفساد األخبلقي، كالفساد االجتماعي، كالفساد  ، منها:الفساد أنواعك 

، كالفساد كالفساد االقتصادم كالفساد ا٤بؤسسي، ،كالفساد اإلدارمالسياسي، 
  .-٩با سيأٌب بيانو-البيئي..إٔب غّب ذلك 

، كما يَبتب عليو ذلك الفساد كمدل انتشاره كتفشيو كيتفاكت ا٣بطر ٕبسب
 من اآلثار.

                                                

 (.ِْْ/ْ( انظر: تفسّب الطربم )ُ)
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نيوبً كاإلفساد ُب األرض من كبائر   ا٤بتوعد عليها بالعذاب ُب اآلخرة، كما جاء الذُّ
 إف رجااًل ))يقوؿ:  قالت: ٠بعت النيب  ،األنصارية خولة  : عنُب ا٢بديث

 .(ُ)((يـو القيامة ارُ يَػَتَخوَُّضوَف في ماؿ اهلل بغير َحقٍّ، فلهم النَّ 
كال ٱبفى أف تفشي الفساد ٩با يهدد تقدـ األمم، كيهدـ ا٤ببادئ كالقيم، كيدمر 

ؽ، كيهدر ا١بهود، كيضعف الببلد، األخبلؽ، كيفسد الذٍّمم، كييذىب بركة األرزا
 كيطمع األعداء. 

كمدح  ،على ٙبصيل مصاّب اآلخرة ٗبدحها  بُّ الر   كقد حث  "
عن  كزجر  ،كٗبا رتب عليها من ثواب الدنيا كاآلخرة ككرامتهما ،فاعليها

كٗبا رتبو عليها من عقاب الدنيا كاآلخرة  ،كذـ فاعليها ،ارتكاب ا٤بفاسد بذمها
 .كإىانتهما

كالعرؼ  ،كا٢بسنات كالسيئات ،باحملبوب كا٤بكركه :كيعرب عن ا٤بصاّب كا٤بفاسد
 .(ِ)"كا٢بسن كالقبح ،كالنفع كالضر ،كا٣بّب كالشر ،كالنكر

  .(ّ)كقد غلب ُب القرآف استعماؿ ا٢بسنات ُب ا٤بصاّب، كالسيئات ُب ا٤بفاسد
فاسد فعلنا إذا اجتمعت مصاّب كمفاسد فإف أمكن ٙبصيل ا٤بصاّب كدرء ا٤بك"

ْٗ حمس : لقولو ؛فيهما  ألمر اهلل امتثاالن  ؛ذلك ة اْشذََفْهذُ َ٘  َ ٠ا اّلِلٍّ ُِ  ىجسٌَةتٍّ
كإف تعذر الدرء كالتحصيل فإف كانت ا٤بفسدة أعظم من ا٤بصلحة درأنا  .[ُٔ]التغابن:
 .(ْ)"كال نبإب بفوات ا٤بصلحة ،ا٤بفسدة

كتعطيل  ،ّب كتكميلهاالشريعة مبناىا على ٙبصيل ا٤بصا: " تيميةكقاؿ ابن 
كدفع  ،فإذا تعارضت كاف ٙبصيل أعظم ا٤بصلحتْب بتفويت أدناٮبا ،ا٤بفاسد كتقليلها

 .(ٓ)"أعظم ا٤بفسدتْب مع احتماؿ أدناىا ىو ا٤بشركع
                                                

 كسيأٌب ُب )السرقة(. [.ُُّٖصحيح البخارم ]( ُ)
 (.ّٖ -ّٕ)ص: عز الدين بن عبد السبلـ، الفوائد ُب اختصار ا٤بقاصد (ِ)
  (.ٓ/ُ) عز الدين بن عبد السبلـ، قواعد األحكاـانظر:  (ّ)
 (.ٖٗ/ُ) قواعد األحكاـ (ْ)
 (.ِْٖ/ِٖ) ٦بموع الفتاكل (ٓ)
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فإف الشريعة مبناىا على ٙبصيل ا٤بصاّب كتكميلها، كُب )منهاج السنة(: "
خّب ا٣بّبين كشر الشرين، حٌب  كتعطيل ا٤بفاسد، كتقليلها ٕبسب اإلمكاف، كمعرفة

 .(ُ)"كيدفع شر الشرين ،يقدـ عند التزاحم خّب ا٣بّبين
كليعلم العاقل أف العقل كالشرع يوجباف ٙبصيل ا٤بصاّب : "كقاؿ ابن القيم 

كتكميلها، كإعداـ ا٤بفاسد كتقليلها، فإذا عرض للعاقل أمر يرل فيو مصلحة 
ر عملي، فالعلمي: معرفة الراجح من كمفسدة، كجب عليو أمراف: أمر علمي، كأم

 .(ِ)"طرُب ا٤بصلحة كا٤بفسدة، فإذا تبْب لو الرجحاف كجب عليو إيثار األصلح لو
حاربتها فقد كحيثما كانت ا٤بفسدة ، كجدت ا٤بصلحة فثم  شرع اهلل  فحيث

 .  الرسلغايات بعثة  من، كىذا الشريعة
 ت رادعة زاجرة.حدكد كعقوبا -ُب كل شريعة–كقد شيرع ألجل ذلك 

 ،كانتهاؾ األعراض ،األمواؿ كسلب ،الطريق قطع :(األرض ُب اإلفساد)من ك 
القرآف الكرٙب،  ُب عليها منصوص ة ذلك اإلفسادكعقوب ـ،٧بر   النفوس كإتبلؼ

َ حمس: كمتوعد عليها بالعذاب ُب اآلخرة كما قاؿ اهلل  َٚ ُُيَةرِب٠َُن اّلِلٍّ ِي ة َجَزاُء اَّلٍّ َٙ إِجٍّ
ْٚ َورَُش٠ ِ٘  ْٗ ُٟ رُْجُٖ

َ
ْٗ َوأ ِٟ يِْدي

َ
َم خ فٍّ َِ ْو ُت

َ
ٍّٖج٠ُا أ ْو يَُػ

َ
ذ٠ٍُّٖا أ َِ ْن ُح

َ
رِْض ٌََصةًدا أ

َ
ََلُ َويَْصَه٠َْن ِِف اْْل

 ٌٗ ْٗ ِِف اْْلِخَرةِ َنَذاٌب َنِلي ُٟ َ جْيَة َول ْٗ ِخْزٌي ِِف الَّ ُٟ َ َّ ل ِ رِْض ذَل
َ
َٚ اْْل ِ٘ ٠ْا  ٍَ ْو ُحْٜ

َ
 33ِخََلٍف أ

 َٚ ِي ٠ٌر إَِلٍّ اَّلٍّ ٍُ َ َد نٍّ اّلِلٍّ
َ
٠ا أ ُٙ ْٗ ٌَةْنَٖ ِٟ ِدُروا َنَٖيْ ِْ ْن َت

َ
ِٔ أ ْٚ َرجْ ِ٘ ٌٗ  دَةث٠ُا   ىجس34رَِخي

  [.ّْ -ّّ]ا٤بائدة:
فمجرد إخافتو السبيل ىو مرتكبه الكبّبة، فكيف " :قاؿ ا٢بافظ الذىيب 

إذا أخذ ا٤باؿ؟! ككيف إذا جرح أك قتل أك فعل عدة كبائر؟! مع ما غالبهم عليو من 
 .(ّ)"رؾ الصبلة، كإنفاؽ ما يأخذكنو ُب ا٣بمر كالزنا؟!ت

                                                

 (.ُُٖ/ٔ) منهاج السنة النبوية (ُ)
 (.ُِِ)ص: ا١بواب الكاُب (ِ)
 .مشهور بن حسن :بتحقيق(، ِِٕ)ص:للذىيب  ،رئالكبا (ّ)
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الفساد ُب ) كىذا بياف من اهلل عز ذكره عن حكم":  قاؿ أبو جعفرك 
َٔ حمس ، الذم ذكره ُب قولو:(األرض ْٚ َرَذ َ٘  ُٝ ٍّٛ

َ
َٔ خ انِي َٜة لََعَ ثَِن إِْْسَ ذَبْ َْ  َّ ِ ِٔ َذل ْج

َ
ْٚ أ ِ٘

ْو ٌََصةٍد ِِف 
َ
ٍس أ ٍْ ًصة ثَِيْْيِ َج ٍْ رِْض  َج

َ
أعلم عباده: ما الذم يستحق  [.ِّ]ا٤بائدة: ىجساْْل

ال جزاء لو ُب الدنيا إال  :ا٤بفسدي ُب األرض من العقوبة كالنكاؿ، فقاؿ 
، أك النفي من األرًض، خزينا ٥بم. كأما  القتلي، كالصلب، كقطعي اليد كالرٍّجل من خبلؼو

  .(ُ)"ُب اآلخرة إف ٓب يتٍب ُب الدنيا، فعذاب عظيم
 مكابرة (ِ)اَّاىرة سبيل على إلرعاب أك لقتل أك ماؿ ألخذ الربكز: (٢برابةا)ك
  ...،(ْ)الغوث عن البعد مع، (ّ)الشوكة على اعتمادنا

  

                                                

 (.ِّْ/َُا٤بصدر السابق ) (ُ)
صبنا، أك انتهابنا كاختبلسنا ال سرقة؛ ألف يسمى األخذ على سبيل اَّاىرة مغالبة أك هنبة، أك خلسة، أك غ (ِ)

(، كاإلغارة ُب ٓٔ/ٕركن السرقة األخذ على سبيل االستخفاء. انظر: بدائع الصنائع، للكاسا٘ب )
باب السرقة غّب الئقة؛ ألف السرقة أخذ ماؿ ُب خفاء كحيلة فلذلك ٠بى السارؽ بو؛ ألنو يسارؽ 

مكابرة كمغالبة. انظر:  كاإلغارة أخذ ُب اَّاىرة عْب ا٤بسركؽ منو، أك عْب أعوانو على ا٢بفظ،
(، البحر الرائق شرح كنز ّٕٖ/ٓ(، العناية )ّْ/ٕ(، كانظر: البناية شرح ا٥بداية )ُّّ/ٗ)ا٤ببسوط 
 (.ْٓ/ٓالدقائق )

خرج بقيد: )اعتمادنا على الشوكة(: ما لو كاف االعتماد على ا٤بغافلة كا٥برب، أك على ضعف اَِّب  ( ّ)
فبل يسمي ذلك ُب االصطبلح الشرعي حرابة، كإ٭با ىو من قبيل النهبة ك٫بوىا، كلو حكمو عليو، 

 ا٣باص بو.
( خرج بقيد: )البعد عن مسافة الغوث( كىي ا٤بسافة القريبة من ا٤بدينة أك القرية، ٕبيث لو استغاث ْ)

 يسمي العدكاف اإلنساف منها لبلغ صوتو أىلها: ما لو كانت ا٤بسافة داخلة ُب حدكد الغوث، فبل
 حينئذ حرابة.



                            

27 

 

ا أك ذميًّا كاف كلو لؤلحكاـ، ملتـز مكلف كل من...   .(ُ)مرتدن
 .الكربل كالسرقة الطريق، قطع كتسمى:
 ٝبيعنا ألهنم بسكره؛ ا٤بتعدم رافكالسك كا٤برأة، العبد، التعريف: ُب كيدخل

 .مكلفوف
  .الصفات بقية ُّم ٙبققت إذا كا١بماعة، الواحد أيضنا: ذلك ُب كيدخل
ٲبتنعوف الناس  ألف بذلك؛ ك٠بوا الطريق، قطاع: الشأف ىذا أرباب على كيطلق

 .(ِ)من سلوؾ الطريق الٍب يكوف ُّا ىؤالء، فكأهنم قد قطعوىا حقيقة
 إرعاب أك لقتل أك ماؿ ألخذ الربكز ىي ا٢برابة بأف لسرقةا كبْب بينها كيفرؽ

. خفية ا٤باؿ أخذ فهي السرقة أما الغوث، عن البعد مع الشوكة على اعتمادنا مكابرة
 فيها بد فبل السرقة أما ماؿ، يؤخذ ٓب كإف ا٤بغالبة سبيل على با٣بركج تكتمل فا٢برابة

 .(ّ)ا٣بفية كجو على ا٤باؿ أخذ من
  .وذة من حارب ٰبارب ٧باربة كحرابةا٢برابة مأخك 
كعرب ا٢بنفية كالشافعية كا٢بنابلة عن ا٢برابة: بقطع الطريق، كقالوا: إنو ا٣بركج  

على ا٤بارة ألخذ ا٤باؿ على سبيل ا٤بغالبة، على كجو ٲبنع ا٤بارة من ا٤بركر، فينقطع 
ع، كسواء الطريق، سواء أكاف القطع من ٝباعة أـ كاحد، بعد أف يكوف لو قوة القط

                                                

( خرج بقيد: )ملتـز لؤلحكاـ(: الكافر ا٢بريب، فهو كإف قتل كأخذ ا٤باؿ، ال يدخل ُب ىذا الباب، كإ٭با ُ)
ىو كافر حريب مهدر الدـ على كل حاؿ، فإف دخل ُب اإلسبلـ ٓب يؤاخذ ٔبناية جناىا من قبل؛ ألف 

 اإلسبلـ ٯبب ما قبلو.
 (.ّٖ-ِٖ/ٖهجي على مذىب اإلماـ الشافعي )انظر: الفقو ا٤بن(  ِ)
(، فتح الوىاب بشرح َُُ/ٓ(، الغرر البهية )ُْٓ/ْنظر: أسُب ا٤بطالب ُب شرح ركض الطالب )ا (ّ)

(، ْٖٗ/ٓ(، مغِب احملتاج )ُْٓ/ِ(، اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع )ُٗٗ/ِمنهج الطبلب )
(، حاشيتا قليويب كعمّبة ّ/ٖتاج )(، هناية احملَِّغاية البياف شرح زبد ابن رسبلف )ص:

(، حاشية البجّبمي على ُِٓ/ٓ(، فتوحات الوىاب بتوضيح شرح منهج الطبلب )ََِ/ْ)
سراج الوىاج على مًب ا٤بنهاج (، الُٖٔ/ْ(، إعانة الطالبْب )ُِِ-ُُِ/ْا٣بطيب )

 (.ُّٓ)ص:
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أكاف القطع بسبلح أـ بغّبه من العصا كا٢بجر ك٫بو ذلك. كتسمى ا٢برابة بالسرقة 
 الكربل.

أما كوهنا سرقة؛ فباعتبار أف قاطع الطريق يأخذ ا٤باؿ خفية عن عْب اإلماـ 
الذم عليو حفظ األمن. كأما كوهنا كربل؛ فؤلف ضرره يعم، حيث يقطع الطريق على 

 السرقة الٍب عقوبتها ا٢بد نوعاف: . ف(ُ)ا١بماعة بزكاؿ األمن
  سرقة صغرل: كىي الٍب ٯبب فيها قطع اليد. :وؿألا

  سرقة كربل: كىي أخذ ا٤باؿ على سبيل ا٤بغالبة. :الثاني
  ا٢برابة. :كيسمى

كالفرؽ بْب ا٢برابة كالبغي ىو أف البغي يستلـز كجود تأكيل، أما ا٢برابة فالغرض 
 اإلفساد ُب األرض. :منها

قد احتج بعمـو ىذه اآلية ٝبهور العلماء ُب ذىاُّم إٔب أف احملاربة ُب ٍب 
رِْض ٌََصةًداحمس : لقولو ؛األمصار كُب السببلف على السواء

َ
كىذا  .ىجسَويَْصَه٠َْن ِِف اْْل

، حٌب  مذىب مالك، كاألكزاعي، كالليث بن سعد، كالشافعي، أٞبد بن حنبل
و حٌب يدخلو بيتا فيقتلو، كيأخذ ما ُب الذم يغتاؿ الرجل فيخدع-  قاؿ مالك

ال إٔب كٕب ا٤بقتوؿ، كال اعتبار بعفوه عنو  ،: إف ىذا ٧باربة، كدمو إٔب السلطاف-معو
 ُب إنفاذ القتل.

: ال تكوف احملاربة إال ُب الطرقات، فأما ُب  كقاؿ أبو حنيفة كأصحابو
 ده ٩بن يغيثو كيعينولبع ؛األمصار فبل؛ ألنو يلحقو الغوث إذا استغاث، ٖببلؼ الطريق

 . (ِ)"-كاهلل أعلم-
                                                

حاشية الشليب على تبيْب ا٢بقائق (، َٗ/ٕ( بدائع الصنائع )ُُّ/ٖانظر: ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ) (ُ)
 (.ُْٗ/ْ(، الشرح الصغّب )ُْٗ/ٔ(. كمواىب ا١بليل )َٖ/ٕ(، البناية شرح ا٥بداية )ِّٓ/ّ)

: "لو كابر إنساننا ليبلن حٌب سرؽ متاعو ليبلن (. قاؿ مشس األئمة السرخسي ٗٗ/ّتفسّب ابن كثّب ) (ِ)
؛  فإف الغوث بالليل قل ما يلحق صاحب البيت، كىو فعليو القطع؛ ألف سرقتو قد ٛبت حْب كابره ليبلن

عاجز عن دفعو بنفسو، فيكوف ٛبكنو من ذلك بالناس كالسارؽ قد استخفى فعلو من الناس ٖببلؼ 
 =ما إذا كابره ُب ا٤بصر هنارنا حٌب أخذ منو ماالن فإنو ال يلزمو القطع استحساننا؛ ألف الغوث ُب ا٤بصر
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جَْيةحمس ُب قولو:  قاؿ ابن جرير ْٗ ِخْزٌي ِِف الَّ ُٟ َ َّ ل ِ يعِب: شرٌّ كعار كذلةه،  ،ىجسَذل
ِ حمس كنكاؿ كعقوبة ُب عاجل الدنيا قبل اآلخرة. ْٗ ِِف اْْلِخَرة ُٟ َ أم: إذا ٓب يتوبوا من  ،ىجسَول

م جازيتهم بو ُب الدنيا، كالعقوبة فعلهم ذلك حٌب ىلكوا ُب اآلخرة، مع ا٣بزم الذ
ٌٗ حمس .الٍب عاقبتهم ُّا فيها  .(ُ)يعِب: عذاب جهنم ،ىجسَنَذاٌب َنِلي

يعصوهنما كال  : كرسولو  معُب ٰباربوف اهلل" :قاؿ الواحدم 
رِْض ٌََصةًداحمس .كل من عصاؾ فهو ٧بارب لك  .يطيعوهنما

َ
أم:  ،ىجسَويَْصَه٠َْن ِِف اْْل

مواؿ، فكل من أخذ السبلح على ا٤بسلمْب فهو ٧بارب هلل بالقتل كالسرقة كأخذ األ
، كىذا قوؿ مالك، كاألكزاعي، كمذىب (ِ)كرسولو، كإف كاف ُب بلد كا٤بكابر ُب الببلد

 .(ّ)" الشافعي
ُب اآلية: من شهر السبلح ُب فئة اإلسبلـ، كأخاؼ   قاؿ ابن عباسك 

٣بيار إف شاء قتلو كإف شاء السبيل، ٍب ظفر بو كقدر عليو، فإماـ ا٤بسلمْب فيو با

                                                                                                                            

اىر بفعلو غّب مستخف لو، كذلك ٲبكن نقصاننا ُب السرقة". بالنهار يلحقو عادة، فاآلخذ ٦ب=
(. فمن شركط ا٢برابة: اَّاىرة بأف يأخذكا ا٤باؿ جهرنا، فإف أخذكه ٨بتفْب فهم ُُٓ/ٗا٤ببسوط )

سراؽ، كإف اختطفوه كىربوا، فهم منتهبوف، ال قطع عليهم، ككذلك إف خرج الواحد كاالثناف على 
ا؛ ألنو ال يرجعوف إٔب منعة كقوة، كإف خرجوا على عدد يسّب فقهركىم، آخر قافلة، فسلبوا منها شيئن 

فهم قطاع طريق. كىذا مذىب ا٢بنفية كالشافعية كا٢بنابلة. كخالف ُب ذلك ا٤بالكية كالظاىرية. قاؿ 
: كالذم ٬بتاره أف ا٢برابة عامة ُب ا٤بصر كالقفر، كإف كاف بعضها أفحش من ابن العريب ا٤بالكي 

(، ُْٓ/ٗاسم ا٢برابة يتناك٥با، كمعُب ا٢برابة موجود فيها. انظر: ا٤بغِب، البن قدامة )بعض، كلكن 
(، اإلقناع ُب فقو اإلماـ أٞبد بن َّْ/َُ(، الشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع  )ِّّ/ٗٙبفة احملتاج )

(، أحكاـ القرآف، للقاضي أيب بكر بن َُٓ/ٔ(، كشاؼ القناع عن مًب اإلقناع )ِٕٖ/ْحنبل )
 (. ْٗٔ -ْٖٔ/ِ(، فقو السنة )ٓٗ/ِلعريب )ا

 (.َُُ/ّ(، تفسّب ابن كثّب )ِٕٕ -ِٕٔ/َُ( تفسّب الطربم )ُ)
  تأخذ ا٤بكابرة حكم ا٢برابة باعتبارىا كصفنا من أكصاؼ ا٢برابة. (ِ)
 (.ُُٖ/ِالوسيط ُب تفسّب القرآف اَّيد ) (ّ)
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 ، ككذا قاؿ سعيد بن ا٤بسيب ك٦باىد كالضحاؾ(ُ)صلبو، كإف شاء قطع يده كرجلو
 كمستند ىذا القوؿ أف ظاىر )أك( للتخيّب كما ُب نظائر ذلك ُب القرآف، كقولو ،

ٍّ حمسُب كفارة الفدية:  ْو نُُص
َ
ْو َغَدٍَُح أ

َ
ْٚ ِغَيةٍم أ ِ٘ كقولو ُب كفارة ك  [،ُٔٗ]البقرة: ىجسٌٍَِْديٌَح 

ْو ََتْرِيُر حمس اليمْب:
َ
ْٗ أ ُٟ ْو ِْْص٠َُت

َ
ْٗ أ ِٖيُس ْٞ َ

٠َن أ ُٙ ة ُتْفهِ َ٘ وَْشِؿ 
َ
ْٚ أ ِ٘ ةِ َمَصةَِْي  َهةُم َنَْشَ ـْ ِ إ

 كىذه كلها على التخيّب، فكذلك فلتكن ىذه اآلية.  [.ٖٗ]ا٤بائدة: ىجسَرَرَجحٍ 
عن ابن   كقاؿ ا١بمهور: ىذه اآلية منزلة على أحواؿ، كما قاؿ الشافعي

 ُب قطاع الطريق:   عباس
  ا.إذا قتلوا كأخذكا ا٤باؿ قتلوا كصلبو  - ُ
  .كإذا قتلوا كٓب يأخذكا ا٤باؿ قتلوا كٓب يصلبوا - ِ
  .كإذا أخذكا ا٤باؿ كٓب يقتلوا قطعت أيديهم كأرجلهم من خبلؼ - ّ
 كإذا أخافوا السبيل كٓب يأخذكا ا٤باؿ نفوا من األرض. كىكذا قاؿ غّب - ْ

ا كيَبؾ حٌب ٲبوت ٗبنعو من كاحد من السلف كاألئمة. كاختلفوا، ىل يصلب حيًّ 
ا  كتشديدن  ٍب يصلب، تنكيبلن الن الطعاـ كالشراب، أك يقتلو برمح أك ٫بوه، أك يقتل أك  

الثقة، كعليو  لغّبه من ا٤بفسدين؟ ُب ذلك كلو خبلؼ ٧برر ُب موضعو، كباهلل 
ْو حُ حمس :التكبلف. كأما قولو 

َ
رِْض أ

َ
َٚ اْْل ِ٘ ٠ْا  ٍَ قاؿ بعضهم: ىو أف يطلب حٌب فقد  ىجسْٜ

  .(ِ)يقدر عليو فيقاـ عليو ا٢بد أك يهرب من دار اإلسبلـ
كقاؿ آخركف: ىو أف ينفى من بلده إٔب بلد آخر، أك ٱبرجو السلطاف أك نائبو 

 من معاملتو بالكلية. 
من دار : ينفى من جند إٔب جند سنْب كال ٱبرج  كقاؿ عطاء ا٣براسا٘ب

: إنو ينفى كال ٱبرج من  اإلسبلـ، ككذا قاؿ سعيد بن جبّب كمقاتل بن حياف

                                                

سوخ، أليب جعفر النحاس (، الناسخ كا٤بنََُ/ّ(، تفسّب ابن كثّب )ِّٔ/َُ( انظر: تفسّب الطربم )ُ)
: "أخرجو: ابن جرير كابن ا٤بنذر كابن أيب حاًب كالنحاس ُب )ناسخو(  قاؿ السيوطي(. ِّٗ)ص:

 (. ٖٔ/ّعن ابن عباس" الدر ا٤بنثور )
 (.ِٖٔ/َُنظر: تفسّب الطربم )( اِ)



                            

31 

 

أرض اإلسبلـ. كقاؿ آخركف: ا٤براد بالنفي ىهنا السجن، كىو قوؿ أيب حنيفة 
أف ٱبرج من بلده إٔب  :: أف ا٤براد بالنفي ىهنا ، كاختار ابن جرير كأصحابو

 األحكاـ ذات الصلة ُب مصنفاهتم.  الفقهاءكقد بسط  .(ُ)بلد آخر فيسجن فيو
كيسقط حد ا٢برابة عن احملاربْب بالتوبة قبل القدرة عليهم، كذلك ُب شأف ما 

، كىو ٙبتم القتل، كالصلب، كالقطع من خبلؼ، كالنفي، كجب عليهم حقًّا هلل 
 كىذا ٧بل اتفاؽ بْب أصحاب ا٤بذاىب األربعة.

َٚ دَةحمس: كاستدلوا بقولو  ِي ْٗ إَِلٍّ اَّلٍّ ِٟ ِدُروا َنَٖيْ ِْ ْن َت
َ
ِٔ أ ْٚ َرجْ ِ٘ فاهلل ، ىجسث٠ُا 

 .قد أكجب عليهم ا٢بد، ٍب استثُب التائبْب قبل القدرة عليهم 
أما حقوؽ اآلدميْب فبل تسقط بالتوبة. فيغرموف ما أخذكه من ا٤باؿ عند 

قالوا: فأما ا٤بسلم إذا حارب ا٤بسلمْب أك ا٤بعاىدين، كأتى بعض ما ٯبب ا١بمهور. 
، كعلى  و العقوبة، فلن تضع توبتو عنو عقوبة ذنبو، بل توبتو فيما بينو كبْب اهللعلي

  .(ِ)عليو، كأخذه ٕبقوؽ الناس  اإلماـ إقامة ا٢بد الذم أكجبو اهلل
 .(ّ)"أما القصاص كحقوؽ اآلدميْب فبل تسقط" :قاؿ القرطيب 
عقدم ا٤ببِب على أعظهما خطرنا كأثرنا: الفساد الك  ،-كما تقدـ- كالفساد أنواع

: "ا١بهل ا٤بركب ىو جهل أرباب االعتقادات جهل مركب. قاؿ ابن القيم 
الباطلة. كا١بهل البسيط يطلب صاحبو العلم، أما صاحب ا١بهل ا٤بركب فبل 

. كا١باىل جهبلن مركبنا يعتقد أنو مصلح كىو من أعظم الناس فسادنا كإفسادنا  (ْ)يطلبو"
ِصُدوا ِِف حمس :قولو  عن ىؤالء ُب كما أخرب ا٢بق  ٍْ ْٗ ََل ُت ُٟ َ َٔ ل ِإَوَذا رِي

ُٚ ُمْػُِٖد٠َن  ة ََنْ َٙ رِْض َُةل٠ُا إِجٍّ
َ
ْٚ ََل يَْظُهُروَن  ;اْْل ِصُدوَن َوَِٕس ٍْ ُٙ ْ ُٗ ال ُٞ  ْٗ ُٟ ََل إِجٍّ

َ
 ىجس>خ

 [.ُِ-ُُ]البقرة:

                                                

 (.ََُ-ٗٗ(، كانظر: الكبائر، للذىيب )ص:َُُ-ََُ/ّتفسّب ابن كثّب )انظر: ( ُ)
 (.ِٕٕ/َُانظر: تفسّب الطربم )( ِ)
 (.ُٖٓ/ ٔ( تفسّب القرطيب )ّ)
 .(َِٗ/ْظر: بدائع الفوائد )( انْ)
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بل فساد األرض  ،الشرؾ بو ىو أعظم الفساد ُب األرض: "قاؿ ابن تيمية 
ِ حمس :ك٨بالفة أمره. قاؿ اهلل  ، إ٭با ىو الشرؾ باهلل ُب ا٢بقيقة َصةُد ِِف إَْبّ ٍَ َر إْ َٟ َك

يِْدي اَلٍّةِس 
َ
َصجَْخ خ َْ ة  َٙ ِ : ىجسَواْْلَْدرِ ث ُب اآلية: كال تعصوا ُب  (ُ)قاؿ عطية [،ُْ]الرـك

 كيهلك ا٢برث ٗبعاصيكم.  ،ا٤بطر  األرض فيمسك اهلل
أك مطاع متبع  ،كإقامة معبود غّبه هلل كبا١بملة فالشرؾ كالدعوة إٔب غّب ا

كال صبلح ٥با كألىلها إال أف يكوف  ،ىو أعظم الفساد ُب األرض غّب الرسوؿ 
 ،كالطاعة كاالتباع لرسوؿ اهلل  ،كالدعوة لو ال لغّبه ،كحده ىو ا٤بعبود  اهلل

 إف أمر ٗبعصيتو فبل ٠بع كالف ،كغّبه إ٭با ٘بب طاعتو إذا أمر بطاعة الرسوؿ 
كهنى عن  ،كباألمر بالتوحيد ،كدينو أصلح األرض برسولو  فإف اهلل  ،طاعة

 . ك٨بالفة رسولو  ،فسادىا بالشرؾ بو
، توحيد اهلل  :ر أحواؿ العآب كجد كل صبلح ُب األرض فسببومن تدب  

ُب العآب كفتنة كببلء  ر  . ككل شى كطاعة رسولو  على النحو الذم شىرىع، كعبادتو
 كالدعوة إٔب غّب اهلل، ٨بالفة الرسوؿ  :كتسليط عدك كغّب ذلك؛ فسببو طحٍ كقى 
 كمن تدبر ىذا حق التدبر كجد ىذا األمر كذلك ُب خاصة نفسو كُب غّبه .

 .(ِ)"كال حوؿ كال قوة إال باهلل ،اا كخصوصن عمومن 
كالشرؾ أعظم الفساد كما أف التوحيد ُب موضع آخر: " كقاؿ ابن تيمية 

ة ِطَيًهة حمس :ح؛ ك٥بذا قاؿ أعظم الصبل َٟ َٖ ْٞ َ
َٔ أ رِْض وََجَه

َ
إِنٍّ ٌِرَْن٠َْن َنََل ِِف اْْل

 َٚ ِصِدي ٍْ ُٙ ْ َٚ ال ِ٘ ُٝ ََكَن  ْٗ إٍِّٛ ُٞ ْٗ َويَْصذَْدِِي نَِصةَء ُٞ َٜةَء بْ
َ
ْٗ يَُذثُِّح خ ُٟ ِْٜ٘ ًح  ٍَ ِ ةن ـَ  ًُ  ىجسيَْصذَْؾهِ

اُر اْْلخِ حمس :إٔب أف ختم السورة بقولو ،[ْ]القصص: َّ الٍّ َٚ ََل يُرِيُدوَن دِْٖ ِي ة لِلٍّ َٟ َرةُ َْنَْهُٖ
ذٍِِّيَ  ُٙ رِْض َوََل ٌََصةًدا َوإَْهةُِجَُح لِْٖ

َ
ا ِِف اْْل  [.ّٖ]القصص: ىجسُن٠ًُّٖ

                                                

(، ّٕٕ/ِ(، الوسيط ُب تفسّب القرآف اَّيد، للواحدم )َِْ/ْ( انظر: الكشف كالبياف، للثعليب )ُ)
 (.ُُِ/ِ(، ا٣بازف )ُٗٗ/ِتفسّب البغوم )

 (.ُْ/ّ(، كانظر: بدائع الفوائد، البن القيم )ِٓ -ِْ/٦ُٓبموع الفتاكل ) (ِ)
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َٜةحمس كقاؿ:  َٔ  ثَِن  إَِل  َوََُؾيْ انِي َِٓذةِب  ِِف  إِْْسَ ِصُدنٍّ  إْ ٍْ رِْض  ِِف  ََلُ
َ
َتْيِ  اْْل ٍّٚ  َمرٍّ  َوََلَْهُٖ

ا جًِْيا ُن٠ًُّٖ ْٚ حمس كقاؿ: [،ْ]اإلسراء: ىجسَْ ِ٘  ِٔ ْج
َ
َّ  أ ِ َذبَْٜة ذَل َٔ  ثَِن  لََعَ  َْ انِي ُٝ  إِْْسَ ٍّٛ

َ
ْٚ  خ َ٘  َٔ  َرذَ

ًصة ٍْ ٍٍْس  ثَِيْْيِ  َج وْ  َج
َ
رِْض  ِِف  ٌََصةدٍ  أ

َ
ة اْْل َٙ جٍّ

َ
د َٓ ٌَ  َٔ ْٚ  َِمِيًهة اَلٍّةَس  َرذَ َ٘ ة َو َٞ ْخيَة

َ
ة أ َٙ جٍّ

َ
د َٓ ٌَ 

ْخَية
َ
ُٔ حمس كقالت ا٤ببلئكة: [،ِّ]ا٤بائدة: ىجسَِمِيًهة اَلٍّةَس  أ ََتَْه

َ
ة خ َٟ ْٚ  ذِي ِصدُ  َ٘ ٍْ ة ُح َٟ  ذِي

 ُّ ةءَ  َويَْصٍِ َ٘ كأصل الفساد: الشرؾ  ،فأصل الصبلح: التوحيد كاإلٲباف .[َّ]البقرة: ىجساّلِ
ُٚ حمسكما قاؿ عن ا٤بنافقْب:   ،كالكفر ة ََنْ َٙ رِْض َُةل٠ُا إِجٍّ

َ
ِصُدوا ِِف اْْل ٍْ ْٗ ََل ُت ُٟ َ َٔ ل ِإَوَذا رِي

ْٚ ََل يَْظُهُروَن  ;٠َن ُمْػِٖدُ  ِصُدوَن َوَِٕس ٍْ ُٙ ْ ُٗ ال ُٞ  ْٗ ُٟ ََل إِجٍّ
َ
كذلك  [.ُِ-ُُ]البقرة: ىجس>خ

أف صبلح كل شيء أف يكوف ٕبيث ٰبصل لو كبو ا٤بقصود الذم يراد منو؛ ك٥بذا 
يقوؿ الفقهاء: العقد الصحيح ٩با ترتب عليو أثره كحصل بو مقصوده. كالفاسد ما ٓب 

كالصحيح ا٤بقابل للفاسد ُب اصطبلحهم ىو  . ٰبصل بو مقصوديَبتب عليو أثره كٓب
   .(ُ)"الصاّب

فإذا كثرت ا٤بظآب، كامتؤلت بالقضايا احملاكم، كانتشرت الرشوة، كشاع شراء 
الذمم، كفسد القضاء، كأىدرت ا٢بقوؽ، كبغى الناس بعضهم على بعض، فإف األمة 

معنا ألعدائها، كتغدك تابعة يصيبها الببلء كالفقر كالضعف كالتخلف، كتصبح مط
قىادة.  رةن خاضعةن ذليلة مينػٍ ْٗ لََعَ حمس :قاؿ اهلل ضعيفة ميؤٛبًى ة بَْيُيُس َٙ ة اَلٍّةُس إِجٍّ َٟ حَّ

َ
يَة خ

 ْٗ ِصُس ٍُ جْ
َ
ِصِٝ حمس :كقاؿ  [،ِّ]يونس: ىجسخ ٍْ ُر لََعَ َج ُٓ ة َحْٜ َٙ ْٚ ََٛسَر ٌَإِجٍّ َٙ  ىجسَذ

 [.َُ]الفتح:
قاؿ  ا٤بكر كالبغي كالنكث. :و كين  عليوقاؿ بعض السلف: ثبلث من كين  في

 :حمس ِِٖٝ ْٞ َ
ّيُِئ إَِلٍّ ثِأ ُر الصٍّ ْٓ َٙ ْ َُ ال ة حمس :كقاؿ  ،[ّْ]فاطر: ىجسَوََل َُيِي َٙ إِجٍّ

 ْٗ ِصُس ٍُ جْ
َ
ْٗ لََعَ خ ُر لََعَ حمس: كقاؿ  ،[ِّ]يونس: ىجسَبْييُُس ُٓ ة َحْٜ َٙ ْٚ ََٛسَر ٌَإِجٍّ َٙ َذ

ِصِٝ  ٍْ  [.َُ]الفتح: ىجسَج
فيو كن عليو،  ع من كن فيو كن لو، كثبلث من كن: أرب كقاؿ مكحوؿ

ُ حمس: فاألربع البلٌب لو: فالشكر كاإلٲباف كالدعاء كاالستغفار، قاؿ اهلل  ُٔ اّلِلٍّ َه ٍْ ة َح َ٘

                                                

 (.ُْٔ -ُِٔ/٦ُٖبموع الفتاكل ) (ُ)
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 ْٗ ُْٜذ َ٘ ْٗ َوآ ْرُت َٓ ْٗ إِْن َط ْٗ حمس: كقاؿ اهلل  [،ُْٕ]النساء: ىجسثَِهَذاثُِس ُٟ َب ُ ِِلَُهّذِ ة ََكَن اّلِلٍّ َ٘ َو
 ْٗ ِٟ َْٛخ ذِي

َ
ْٗ يَْصَذْيٍُِرونَ  َوخ ُٞ ْٗ َو ُٟ َب َهّذِ ُ٘  ُ ة ََكَن اّلِلٍّ َ٘ ة حمس :كقاؿ  [،ّّ]األنفاؿ: ىجسَو َ٘  ْٔ ُُ

 ْٗ ْٗ َرّّبِ ل٠َََْل ُدََعؤُُز  ثُِس
ُ
 . [ٕٕ]الفرقاف: ىجسَحْهَجأ

ْٚ ََٛسَر حمس :كأما الثبلث البلٌب عليو: فا٤بكر كالبغي كالنكث، قاؿ اهلل  َٙ َذ
ٍْصِ  ُر لََعَ َج ُٓ ة َحْٜ َٙ ِِٖٝ حمس :كقاؿ  [،َُ]الفتح: ىجسِٝ ٌَإِجٍّ ْٞ َ

ّيُِئ إَِلٍّ ثِأ ُر الصٍّ ْٓ َٙ ْ َُ ال  ىجسَوََل َُيِي
ْٗ حمس :كقاؿ  ،[ّْ]فاطر: ِصُس ٍُ جْ

َ
ْٗ لََعَ خ ة بَْيُيُس َٙ  .(ُ)"[ِّ]يونس: ىجسإِجٍّ

ة ال يعذب العام   اف يقاؿ: إف اهلل ك:  العزيز عبد بن عمر كقاؿ
 .(ِ)ا استحقوا  العقوبة كلهمكلكن إذا عمل ا٤بنكر جهارن  ،ةبذنب ا٣باص  

إف الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديو، أوشك أف )) كُب ا٢بديث:
  .(ّ)((يعمهم اهلل بعقاب
 . (ْ)((إذا رأوا المنكر)كُب ركاية: )

ما من قـو يعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدروف على أف يغيروا، كُب ركاية: ))
 .(ٓ)((اهلل منو بعقاب ثم ال يغيروا، إال يوشك أف يعمهم

والذي نفسي بيده لتأمرف ))قاؿ:  عن النيب   عن حذيفة بن اليمافك 
ا منو ثم بالمعروؼ ولتنهوف عن المنكر أو ليوشكن اهلل أف يبعث عليكم عقابً 

 .(ٔ)((تدعونو فال يستجاب لكم
                                                

  (.ِِٔ -ِِٓ/َٔ) تاريخ دمشق(، ُُٖ/ٓ) حلية األكلياء (.ِْٕ -ِْٔ/ٓانظر: تفسّب القرطيب ) (ُ)

 [، كأبو نعيم ُب )ا٢بلية(ُُّٓ[، كابن ا٤ببارؾ ُب )الزىد( ]ّّٔٔأخرجو مالك ُب )ا٤بوطأ( ]( ِ)
 [.ُِٕ[، كا٢بميدم ]ُٕٕٗ(، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ِٖٗ/ٓ)

[، كابن ٓٔ[، كالبزار ]ُِٖٔ[، كالَبمذم ]ّّْٖ[، كأبو داكد ]ُ[، كابن ٞبيد ]ِٗأخرجو أٞبد ]( ّ)
[. قاؿ اإلماـ النوكم: "إسناده صحيح". رياض ّ[، كا٢بميدم ]َُِٖٗ[، كالبيهقي ]َّْحباف ]

 (.ُّّر )ص:(، األذكإٗالصا٢بْب )ص:
[، كأبو يعلى َُُِٗ[، كالنسائي ُب )الكربل( ]ََْٓ[، كابن ماجو ]ّٓ، ُٔ، ُأخرجو أٞبد ]( ْ)

 [.ٖٓ[، كالضياء ]َّٓ[، كابن حباف ]ُِٖ]
 [.َُُِٗ[، كالبيهقي ]ّّْٖأخرجو أبو داكد ]( ٓ)
 حسن". ىذا حديث[، كقاؿ: "ُِٗٔ[، كالَبمذم ]ِٗ] [،  كأٞبدُِٗٔ( أخرجو ابن أيب شيبة ]ٔ)
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 الذنوب أف كىو عظيم، الفقو "كىذا: العريب  ابن قاؿ القاضي أبو بكر
 ا٤بنكر عن كالسكوت اآلخرة، إٔب ُّا ٲبهل ما كمنها: عقوبتو،  اهلل يػيعىجٍّل ما منها:

 الظلمة من الذؿ كركوب كالثمرات، كاألنفس األمواؿ بنقص الدنيا ُب عقوبتو تتعجل
 .  (ُ)للخلق..."

دخل عليها  أف النيب   عن زينب بنت جحشكقد جاء ُب ا٢بديث: 
قد اقترب، فتح اليـو من رَْدـِ  رٍّ للعرب من شَ  لٌ ال إلو إال اهلل، وي))ا يقوؿ: فزعن 

كحىل قى بإصبعو اإلُّاـ كالٍب تليها، قالت زينب بنت  ((،يأجوج ومأجوج ِمْثُل ىذه
نعم إذا كثر ))فقلت يا رسوؿ اهلل: أهنلك كفينا الصا٢بوف؟ قاؿ:  : جحش
 .(ِ)((الَخَبثُ 

كفراف عن ىبلؾ بعض األمم بسبب ا٤بعاصي ك  كقد أخرب ا٢بق 
َٚ حمس :النعم فقاؿ  ِ٘ ْٗ ثََرََكٍت  ِٟ َذْدَٜة َنَٖيْ ٍَ ٠ْا َٕ َِ ٠ُٜا َواتٍّ َ٘ َرى آ ُِ َٔ إْ ْٞ َ

نٍّ أ
َ
َول٠َْ أ

ة ََك٠ُٛا يَْسِصُج٠نَ  َٙ ِ ْٗ ث ُٞ َخْذَٛة
َ
ث٠ُا ٌَأ ذٍّ َْ  ْٚ رِْض َوَِٕس

َ
ةءِ َواْْل َٙ كقاؿ  [.ٔٗ]األعراؼ: ىجسالصٍّ
: سًََل َُْريًَح ََكَْٛخ حمس َ٘  ُ ِ  َوََضََب اّلِلٍّ

ْٚ ُكّ ِ٘ ة رََىًدا  َٟ ة رِزُْر َٟ تِي
ْ
ًح يَأ ٍّٜ ِ ه َٙ ْف ُ٘ ًَِٜ٘ح  آ

َُٜه٠نَ  ة ََك٠ُٛا يَْػ َٙ ِ ُ ِْلَةَس اْْل٠ُِع َواْْل٠َِْف ث ة اّلِلٍّ َٟ َذاَر
َ
ِ ٌَأ ِٗ اّلِلٍّ جُْه

َ
رَْت ثِد ٍَ ََكٍن ٌََس  ىجسَ٘

 [.ُُِ]النحل:
ِ حمس: قاؿ اهلل  ، كماكتوحيده فبل يتحقق األمن إال بطاعة اهلل  ٔا اّلٍّ ُِ ٌَ ََ آ ي

َخُدونَ  ْٓ ًْ ُم ُْ َُ َو ٌْ ًُ اْْلَ ُٓ َ وىَهَِم ل
ُ
ًْ ةُِظيٍْم أ ُٓ اَج ٍَ ٔا إِي ًْ يَيْبُِص َ قاؿ ابن القيم  [.ِٖ]األنعاـ: ىجسَول

" : فالتوحيد حصن اهلل  األعظم الذم من دخلو كاف من اآلمنْب، قاؿ بعض
 من كل أخافو اهلل  خافو كل شيء، كمن ٓب ٱبف اهلل السلف: من خاؼ اهلل 

ما يلقيو  :كمن عقوباهتا. ا٤بعاصي تلقي الرعب كا٣بوؼ ُب القلوبكقاؿ: " .(ّ)"شيء
فإف ؛ اا مرعوبن من الرعب كا٣بوؼ ُب قلب العاصي، فبل تراه إال خائفن  اهلل 

                                                

 (.ُٓ/ٗعارضة األحوذم )( ُ)
 [.َِٖٖ[، مسلم ]ُّٕٓ، َٕٗٓ، ّٖٗٓ، ّّْٔالبخارم ]( صحيح ِ)
 (.ِْٓ/ِ) بدائع الفوائد (ّ)
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األعظم، من دخلو كاف من اآلمنْب من عقوبات الدنيا   الطاعة حصن اهلل
  فمن أطاع اهلل ؛اكؼ من كل جانبكاآلخرة، كمن خرج عنو أحاطت بو ا٤بخ

 .(ُ)"ا، كمن عصاه انقلبت مآمنو ٨باكؼانقلبت ا٤بخاكؼ ُب حقو أمانن 
الذم من دخلو كاف من اآلمنْب، فإذا فارؽ  الطاعة حصن الرب "

  ا٢بصن اجَبأ عليو قطاع الطريق كغّبىم، كعلى حسب اجَبائو على معاصي اهلل
، ليو، كليس لو شيء يرد عنو. فإف ذكر اهلل يكوف اجَباء ىذه اآلفات كالنفوس ع

كقاية ترد عن  كإرشاد ا١باىل، كاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ،كالصدقة ،كطاعتو
العبد، ٗبنزلة القوة الٍب ترد ا٤برض كتقاكمو، فإذا سقطت القوة غلب كارد ا٤برض فكاف 

 ،٢بسنات تتدافعفإف موجب السيئات كا ؛بد للعبد من شيء يرد عنو ا٥ببلؾ، فبل
يدافع  فإف اهلل ؛كيكوف ا٢بكم للغالب، ككلما قوم جانب ا٢بسنات كاف الرد أقول

كاهلل -عن الذين آمنوا، كاإلٲباف قوؿ كعمل، فبحسب قوة اإلٲباف يكوف الدفع 
 .(ِ)"-ا٤بستعاف
، إٔب اهلل عوا كتضر   ،فصربكا، كاستكانوا ابتبلىم أقواـن ع أخرب اهلل قد ك 
  .عنهم عذاب الدنيا  اهلل فكشفى 

، كمتاىات الزيغ، فتكربكا، الضبلؿ، فسقطوا ُب أكدية كأخرب عن آخرين ابتبلىم
ُب ا٢بياة الدنيا،  فأخذىم العذاب تضرعوا، ، كمالرُّم  كما استكانوا ،ك٘بربكا

 كلعذاب اآلخرة أشد.
 عنهم:  الذين قاؿ اهلل قـو يونس  :فمنهم ،أما األكلوف الذين تضرعوا

ًْ َغَذاَب حمس ُٓ َِا َخِْ ٔا َنَظْف ُِ ٌَ ا آ ٍٍّ َ ا إَِلٍّ كََْٔم ئُنَُس ل َٓ اُج ٍَ ا إِي َٓ ََِفَػ َِْج َذ ٌَ ََل ََكَُْج كَْريٌَث آ ْٔ ـَيَ
ًْ إََِل ِخيٍ  ُْ َِا خٍّْػ ٌَ جَْيا َو  [.ٖٗ]يونس: ىجساْْلِْزِي ِِف اْْلََياةِ ادلَّ

  

                                                

 (.ٕٓ )ص:ا١بواب الكاُب  (ُ)
 (.ٖٗا٤بصدر السابق )ص: (ِ)
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ََْٔل ََكَُْج كَْريَثٌ حمس :قولو  ٍريىةه كاحدة من القرل الٍب أم: فهبل كانت قػى  ىجسـَيَ
أىلكناىا، تابت عن الكفر، كأخلصت اإلٲباف قبل ا٤بعاينة كقت بقاء التكليف، كٓب 
ا بأف يقبلو اهلل منها لوقوعو ُب  تؤخر كما أخر فرعوف إٔب أف أخذ ٗبخنقو فػىنػىفىعىها ًإٲباهني

 كقت االختيار.
ًْ إََِل ِخيٍ حمس ُْ ْػَِا خٍّ ٌَ  ٛباـ آجا٥بم ا٤بكتوبة ُب األزؿ. ا إٔب أم: كمتعناىم ٗبنافعه ىجسَو

م ٤ب كترادُّكا  ،ا رأكا اآليات الٍب تدؿُّ على قرب العذاب أخلصوا الت وبةكذلك أهن 
 .(ُ)فكشف عنهم العذاب، كتضر عوا إٔب اهلل  ،ا٤بظآب

كال يلـز أف يكونوا قد أقلعوا عن كفرىم ٍب عادكا إليو، قاؿ " :قاؿ ابن كثّب 
ٍَِّم يَا ُطَػيُْب حمس، أنو قاؿ لقومو حْب قالوا: ا عن شعيب رن إخبا اهلل  ََلُْخرَِج

ٍِّا ََكرَِِْي  ْٔ ُن َ َول
َ
َِا كَاَل أ ِ ْو ََلَُػُٔدنٍّ ِِف ِميٍّخ

َ
َِا أ ِ َْ كَْريَت ٌِ َػَم  ٌَ ٔا  ُِ ٌَ ََ آ ِي َِا  88َواّلٍّ يْ كَِد اْذََتَ

ًْ بَػْ  ِ َنِذةًا إِْن ُغْدَُا ِِف مِيٍّخُِس الََعَ اَّللٍّ َٓ ٌِِْ  ُ كشعيب  [،ٖٗ-ٖٖ]األعراؼ: ىجسَد إِذْ ََنٍّاَُا اَّللٍّ
  على ملتهم كطريقتهمقىطُّ ٓب يكن(ِ). 

 أف إٲباف قـو يونس :ظاىر ىذه اآلية الكرٲبة" :كقاؿ الشيخ ٧بمد األمْب 
 َغَذاَب اْْلِْزِي ِِف حمسلقولو:  ؛ما نفعهم إال ُب الدنيا دكف اآلخرة ًْ ُٓ َِا َخِْ َنَظْف
جْيَااْلَْ   .ىجسَياةِ ادلَّ

جَْياحمس:  كيفهم من مفهـو ا٤بخالفة ُب قولو ِ ادلَّ أف اآلخرة ليست : ىجسِِف اْْلَيَاة
، (الصافات) :اسم اإلٲباف من غّب قيد ُب سورة :كذلك، كلكنو تعأب أطلق عليهم

  :اأيضن  (الصافات)ا كعذاب اآلخرة، كما أنو بْب ُب كاإلٲباف منقذ من عذاب الدني
ْو يَزِيُدوَن حمس: ، ككل ذلك ُب قولو كثرة عددىم

َ
ىٍْؿ أ

َ
ٌِائَثِ أ َِاهُ إََِل  رَْشيْ

َ
ٔا  147َوأ ُِ ٌَ ـَآ

ًْ إََِل ِخٍي  ُْ َِا ْػ خٍّ ٍَ   .(ّ)"[ُْٖ-ُْٕ:الصافات] ىجس148َذ

                                                

 (.َٖٓ)ص: الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز(، ُّٕ/ِانظر: الكشاؼ ) (ُ)
 (.َِّ/ٕتفسّب ابن كثّب ) (ِ)
 (.ُِٔ /ِأضواء البياف ) (ّ)
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الوقاية ك  األمن كاألماف من أعظم أسباباإلٲباف كالتقول كيتبْب ٩با تقدـ: أف 
َِا حمس: قاؿ اهلل من اآلفات عند كقوع الببلء،  ْٔا ىََفَخْد َل ٔا َواتٍّ ُِ ٌَ َو اىُْلَرى آ ْْ َ

نٍّ أ
َ
ْٔ أ َ َول

ٔا يَْسِصُتٔنَ  ا ََكُُ ٍَ ِ ًْ ة ُْ َخْذَُا
َ
ٔا ـَأ ةُ َْ َنذٍّ ْرِض َوىَِس

َ
اءِ َواْْل ٍَ ََ الصٍّ ٌِ ًْ ةََرََكٍت  ِٓ  ىجسَغيَيْ

  .[ٔٗ]األعراؼ:
٫بو:  من ،ُب الدنيا ُب الناس فإهنم معرضوف لعقاب اهلل  الفسادكإذا تفشى 

 ، ككقوع الببليا كاألمراض كاألكبئة ا٣ببيثة.كجور السلطاف ،القحط كا١بدب
: بسبب ٛبادم البشر ُب اإلفساد ُب األرض، كما قاؿ اهلل  إال كما ذاؾ

٠ُِٖٙا حمس ِي َن ْٗ َبْهَؼ اَّلٍّ ُٟ َِ يِْدي اَلٍّةِس ِِلُِذي
َ
َصَجْخ خ َْ ة  َٙ ِ ِ َواْْلَْدرِ ث َصةُد ِِف إَْبّ ٍَ َر إْ َٟ َك

ْٗ يَرِْجُه٠نَ َٕ  ُٟ ٍّٖ : ىجسَه ككذا ، ارتيبن  ت أمرناالصحة ليسمسألة كليعلم الناس أف  [،ُْ]الرـك
 ٙبقق األمن ُب ا٢بياة الدنيا.

 ليتنبو كطغيانو؛  صغّبنا يتحدل بو غركر اإلنساف اميكركبن  فقد يرسل اهلل 
 الذم ال-جهلو. ذلك الفّبكس الصغّب ليعلم ًعظىمى ك  ،مدل ضعفوإٔب اإلنساف 

مستسلمنا ال كضعيفنا عاجزنا  أمامو يقضي على مبليْب الناس، كيقف اإلنساف -يػيرىل
ًِ إَِلٍّ كَيِيًل حمس: حوؿ لو كال قوة. قاؿ اهلل  ََ اىْػِيْ ٌِ  ًْ وحِيخُ

ُ
ا أ ٌَ  .[ٖٓ]اإلسراء: ىجسَو

عليو؛ إذ النٍّعم منسية عند   كعندما يقع االبتبلء يعرؼ اإلنساف قدر نعم اهلل 
 اس، فإذا فقدت عيرفت.كثّب من الن

عبد اهلل عن جاء ُب ا٢بديث: ، كتوقع الببليا كاحملن، كما تيزًيلي النػٍّعىمكا٤بعاصي 
يا معشر المهاجرين خمس فقاؿ: )) قاؿ: أقبل علينا رسوؿ اهلل   بن عمر

إذا ابتليتم بهن، وأعوذ باهلل أف ُتْدرُِكوُىنَّ: لم تظهر الفاحشة في قـو َقطُّ، حتى 
بها، إال فشا فيهم الطاعوف، واألوجاع التي لم تكن مضت في أسالفهم  يعلنوا

ُقُصوا المكياؿ والميزاف، إال ُأِخُذوا بالسنين، وشدة المئونة،  الذين مضوا، ولم يَػنػْ
وجور السلطاف عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم، إال منعوا اْلَقْطَر من السماء، 

عهد اهلل، وعهد رسولو، إال سلط اهلل  ولوال البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا
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عليهم عدوا من غيرىم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم 
 .(ُ)((بكتاب اهلل، ويتخيروا مما أنزؿ اهلل، إال جعل اهلل بأسهم بينهم

عن    سأؿ سعد بن أيب كقاصعامر بن سعد، أخربه أف رجبلن كعن 
ىو )): نا أخربؾ عنو، قاؿ رسوؿ اهلل : أ الطاعوف، فقاؿ أسامة بن زيد

عذاب أو رِْجٌز أرسلو اهلل على طائفة من بني إسرائيل، أو ناس كانوا قبلكم، فإذا 
سمعتم بو بأرض، فال تدخلوىا عليو، وإذا دخلها عليكم، فال تخرجوا منها 

 .(ِ)((افرارً 
عن  قالت: سألت رسوؿ اهلل  -زكج النيب - عن عائشة ك 

أنو عذاب يبعثو اهلل على من يشاء، وأف اهلل جعلو رحمة ))خرب٘ب الطاعوف، فأ
ا، يعلم ا محتسبً للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعوف، فيمكث في بلده صابرً 

 .(ّ)((أنو ال يصيبو إال ما كتب اهلل لو، إال كاف لو مثل أجر شهيد
 لقحط.با١بدب كا م:أ ،(ْ)((ما منع قـو الزكاة إال ابتالىم اهلل بالسنين))

إنكم قد وليتم أنو قاؿ ألصحاب ا٤بكياؿ كا٤بيزاف: )) كعن ابن عباس 
 .(ٓ)((أمرين ىلكت فيو أمم سالفة قبلكم

قيل: يا  ((،َخْمٌس ِبَخْمس)): قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   سابن عباعن 
ْم، ما نَػَقَض قوـٌ اْلَعْهَد إالَّ ُسلَّْط عليهم َعُدوُّىُ ))رسوؿ اهلل، كما ٟبس ٖبمس؟ قاؿ: 

                                                

(:  "ركاه البزار كرجالو ثقات". ُّٖ/ٓ)  [، قاؿ ا٥بيثميُٕٓٔ[، كالبزار ]َُْٗابن ماجو ] ( أخرجوُ)
[، كقاؿ: "صحيح اإلسناد". كما ِّٖٔ[، كا٢باكم ]ُْٕٔكأخرجو أيضنا: الطربا٘ب ُب )األكسط( ]

(. َِٔ/ّٓ[، كابن عساكر )َِّْاف( ](، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲبّّّ/ٖأخرجو أبو نعيم )
 كأخذكا بالسنْب: أم: أقحطوا كأجدبوا.

 [، كاللفظ لو.ُِِٖ[، كأخرجو مسلم ]ّّْٕصحيح البخارم ] (ِ)
 [.ّْٕٓ، ّْْٕم ]صحيح البخار  (ّ)
ركاه الطربا٘ب ُب )األكسط(، كرجالو "(: ٔٔ/ّ)  [. قاؿ ا٥بيثميْٕٕٓالطربا٘ب ُب )األكسط( ] ( أخرجوْ)

 [.َْٗ". كأخرجو أيضنا: ٛباـ ُب )الفوائد( ]ثقات
 [: "ركم ىذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفنا".ُُِٕ] ( قاؿ الَبمذمٓ)
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ما أنزَؿ اهلُل إالَّ َفَشا فيهم الفقُر، وال ظهرْت فيهم الفاحشُة إالَّ  بغيروما َحَكُموا 
َفَشا فيهم الموت، وال طفَُّفوا المكياؿ إالَّ ُمِنُعوا النََّباَت وُأِخُذوا بالسِّْنيَن، وال 

 .(ُ)((منعوا الزَّكاَة إالَّ حبس عنهم القْطرُ 
عليو أك ما عاىدكا  ، ما عاىدكا اهلل :أم ((ما نقض قـو العهد)) قولو:

جزاء ٤با اجَبحوه من نقض العهد  ((إال سلط عليهم عدوىم)) .ا آخرينعليو قومن 
 .(ِ)ا٤بأمور بالوفاء بو

ما نقض )): قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن عبد اهلل بن بريدة، عن أبيو ك 
ـو َقطُّ، إال َسلََّط قـو العهد قط، إال كاف القتل بينهم، وال ظهرت الفاحشة في ق

  .(ّ)((اهلل عليهم الموت، وال منع قـو الزكاة، إال حبس اهلل عنهم القطر
  

                                                

. عن الضحاؾ بن مزاحم، عن ٦باىد، كطاكس، عن ابن عباس[، َُِٗٗأخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ] (ُ)
اؽ بن عبد اهلل بن كيساف ا٤بركزم، لينو إسح :، كفيو(الكبّب)ركاه الطربا٘ب ُب (: "ٓٔ/ّقاؿ ا٥بيثمي )

كلو  ،سنده قريب من ا٢بسن"(: َُّ/ُ) م . قاؿ ا٤بنذر "ا٢باكم، كبقية رجالو موثقوف، كفيهم كبلـ
 [، كُبّْٔ( ]اعتبلؿ القلوب) ُب ٨بتصرنا كموقوفنا على ابن عباس  ٣برائطياأخرجو ك  ."شواىد

  حدثنا عبد اهلل بن يزيد، عن ابن عباس ا٢بسْب بن كاقد قاؿ:[ عن ّٖٗ( ]مساكئ األخبلؽ)
 ((.ما نقض قـو العهد إال أظهر اهلل عليهم عدكىم))قاؿ: 

 (.ِِ/ّ) شرح الزرقا٘ب على موطأ اإلماـ مالك(، ِْٓ/ّانظر: فيض القدير ) (ِ)
أخرجو ك  "، ككافقو الذىيب،صحيح على شرط مسلم"كقاؿ:  [،ِٕٕٓ]ا٢باكم [، ك ّْْٔأخرجو البزار ] (ّ)

ركاه البزار، كرجالو رجاؿ الصحيح غّب رجاء بن (: "ِٗٔ/ٕقاؿ ا٥بيثمي ) .[ّٕٗٔ] يالبيهقضنا: أي
 .بنحوه ابن عمر  :من حديث كالبيهقي كالبزار [،َُْٗ] كركاه ابن ماجو ." اىػ٧بمد كىو ثقة

تظهر ٟبس إذا ابتليتم ُّن، كأعوذ باهلل أف تدركوىن: ٓب  :يا معشر ا٤بهاجرين)) :كلفظ ابن ماجو
الفاحشة ُب قـو قط، حٌب يعلنوا ُّا، إال فشا فيهم الطاعوف، كاألكجاع الٍب ٓب تكن مضت ُب 
أسبلفهم الذين مضوا، كٓب ينقصوا ا٤بكياؿ كا٤بيزاف، إال أخذكا بالسنْب، كشدة ا٤بئونة، كجور السلطاف 

م ٓب ٲبطركا، كٓب ينقضوا عهد عليهم، كٓب ٲبنعوا زكاة أموا٥بم، إال منعوا القطر من السماء، كلوال البهائ
ا من غّبىم، فأخذكا بعض ما ُب أيديهم، كما ٓب ٙبكم اهلل، كعهد رسولو، إال سلط اهلل عليهم عدكن 

 ((.أئمتهم بكتاب اهلل، كيتخّبكا ٩با أنزؿ اهلل، إال جعل اهلل بأسهم بينهم
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الط اعيوفى ما استىهاىفى قـو   إذا كثر الط اغيوفى أرسىلى اهلل: "قاؿ الز٨بشرم 
 .(ُ)"الزٍّكىاف ىنفكما يي   ،كنفاىم الزماف ،بالدين إال حاؽ ُّم ا٥بواف

ككم  ؟!ا٢بذر ا٢بذر من ا٤بعاصي فكم سلبت من نعم" :قاؿ ابن رجب 
 .(ِ)؟!"ديار منخربت  ككم ؟!جلبت من نقم

كمن عقوباهتا أهنا تيزًيلي النػٍّعىمى  ،تيزًيلي النػٍّعىم ا٤بعاصي: "القيم كقاؿ ابن 
ٍنىعي الواصل فإف  نًعىمى اهللً  ما حيًفظى  ا٢باضرة، كتػىٍقطىعي النػٍّعىمى الواًصلىة، فػىتيزًيلي ا٢باصل، كٛبى

فإف ما عنده ال يناؿ إال  ؛بى مىٍفقيوديىىا ٗبثًل طىاعىًتومىٍوجيوديىىا ٗبثًل طىاعىًتو، كال اٍستيٍجلً 
ا كآفة، سىبىبنا ٯبىًٍلبيو، كآفىةن تػيٍبًطليوي، لكل شيء سببن  بطاعتو، كقد جعلى اهلل 

فإذا أراد حفظ فجعل أسباب نعمو ا١بالبة ٥با طاعتو، كآفاهتا ا٤بانعة منها معصيتو، 
نعمتو على عبده أ٥بمو رعايتها بطاعتو فيها، كإذا أراد زكا٥با عنو خذلو حٌب عصاه 

 .(ّ)"ُّا
كتوحيده،  كال تكوف الوقاية من الببلء كمن تفشي األكبئة إال بتقول اهلل 

، كالتضرع إٔب اهلل  ،كاالستغفار ،كالتسبيح ،التوبةبك ، ُب العمل كاإلخبلص
الٍب شرعها  اء، كالبعد عن األخبلؽ الذميمة، كإقامة حدكد اهلل كاإلحساف، كالوف

 حل  ٗبن خالف أمر اهلل كاالتعاظ ٗبا  لعباده، كاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر،
  من الفواجع كسوء العاقبة.

                                                

ا حبو كحبها إال غالبن ك  ،أعواد ا٢بنطةينبت بْب كىو  )الزؤاف(الزاكف: كيقاؿ لو: ك  (،ٗٔ)ص: لكلم النوابغا (ُ)
: كال يؤكل. قاؿ ا١بوىرم ؛ كلذلك فإنو يلقى كىو ٱبالط الرب فيكسبو رداءة ،أنو أسود كأصفر

. ك -بالكسر- :الزٍّكىاف" الط البػير  ، للجوىرم، الصحاح ."مثلو، كقد يهمز -بالضم– (الزيكافي )حىبٌّ ٱبي
 :كفيو لغات .ٱبالط الرب فيكسبو الرداءة حب(: زُّكىافي ) :(. كقاؿ الفيومي ُِِّ/ٓ( )زكفمادة: )

كأىل الش اـ  ،زيكىانىة :ككسر الزام مع الواك الواحدة ،غراب :ضم الزام مع ا٥بمز كتركو فيكوف كزاف
يػٍلىم :يسمونو  (.ّٖٔ/ٕ(، كانظر: العْب )َِٔ/ُ، مادة: )زكف( )ا٤بصباح ا٤بنّب "الش 

 (.ُْٕ -ُْٔلطائف ا٤بعارؼ )ص:( ِ)
 (.َُٔا١بواب الكاُب )ص: (ّ)
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َشاحمس :قاؿ اهلل 
ْ
ًْ ةِاْْلَأ ُْ َخْذَُا

َ
َْ َرتْيَِم ـَأ ٌِ َمٍم 

ُ
َِا إََِل أ رَْشيْ

َ
اءِ َوىََلْد أ ٍّ ءِ َوالَّضٍّ

ًْ َحَخََّضٍُّغٔنَ  ُٓ ًُ  42 ىََػيٍّ ُٓ َ ََ ل ًْ َوَزيٍّ ُٓ َْ كََصْج كُئُبُ ٔا َوىَِس َِا حَََّضٍُّغ ُش
ْ
ًْ ةَأ ُْ ََْٔل إِذْ َجاَء ـَيَ

يُ  ٍَ ٔا َحْػ ا ََكُُ ٌَ يَْػاُن  ءٍ  43َٔن الظٍّ ِ ََشْ
َٔاَب ُكّ ةْ

َ
ًْ أ َِا َغيَيِْٓ ا ذُّنُِروا ةِِّ َذخَْد ٌَ ٔا  ا نَُص ٍٍّ َخَّتٍّ  ـَيَ

تْيُِصَٔن  ٌُ  ًْ ُْ ًْ بَْؾَخًث ـَإَِذا  ُْ َخْذَُا
َ
ٔا أ وحُ

ُ
ا أ ٍَ ِ ٔا ة  [.ْْ-ِْ]األنعاـ: ىجس44إَِذا ـَرُِخ

ًْ حمس: قولو  ُْ َخْذَُا
َ
َْ َرتْيَِم ـَأ ٌِ َمٍم 

ُ
َِا إََِل أ رَْشي

َ
ُب " : الواحدمقاؿ  ىجسَوىََلْد أ

  .لفوىم فخااآلية ٧بذكؼ تقديره: كلقد أرسلنا إٔب أمم من قبلك رسبلن 
  .يعِب: الشدة كالفقر ىجسةاْلأشاءحمس
  .كىي األمراض كاألكجاع ىجسوالَّضاءحمس
ًْ َحخَََّضٍُّغٔنَ حمس ُٓ لكي يتضرعوا، كمعُب التضرع: التذلل كاالنقياد  :ىجسىََػيٍّ
 . (ُ)"للطاعة

ٔاحمس َِا حَََّضٍُّغ ُش
ْ
ًْ ةَأ ُْ ََل إِذْ َجاَء ْٔ أم: فهبل إذ ابتليناىم بذلك تضرعوا إلينا  ىجسـَيَ

ًْ حمس .ا إليناكٛبسكنو  ُٓ َْ كََصْج كُئُبُ ًُ حمس .أم: ما رقت كال خشعت ىجسَوىَِس ُٓ َ ََ ل َوَزيٍّ
ئُنَ  ٍَ ٔا َحْػ ا ََكُُ ٌَ يَْػاُن   أم: من الشرؾ كا٤بعاصي. ىجسالظٍّ

ا ُذّنُِروا ةِِّ حمس ٌَ ٔا  ا نَُص ٍٍّ   .أم: أعرضوا عنو كتناسوه كجعلوه كراء ظهورىم ىجسـَيَ
َٔاَب ُكِّ حمس ةْ

َ
ًْ أ ِٓ َِا َغيَيْ ءٍ  َذَخْد أم: فتحنا عليهم أبواب الرزؽ من كل ما  ىجسََشْ

؛ ك٥بذا قاؿ: -ا باهلل من مكرهعياذن - استدراج منو تعأب كإمبلء ٥بمٱبتاركف، كىذا 
ٔاحمس وحُ

ُ
ا أ ٍَ ِ ٔا ة ًْ َبْؾخَثً حمس .أم: من األمواؿ كاألكالد كاألرزاؽ ىجسَخَّتٍّ إَِذا ـَرُِخ ُْ َخْذَُا

َ
 ىجسأ

تْيِ حمس .أم: على غفلة ٌُ  ًْ ُْ  .(ِ)أم: آيسوف من كل خّب ىجسُصٔنَ ـَإَِذا 
كىو حاؿ ظاىرة تنبئ عن  ،معُب التضرع: التخشع: "قاؿ اإلماـ الواحدم 

كىي الذلة، ييقاؿ: ضرع الرجل يضرع ضراعة،  ،االنقياد للطاعة، كأصلو من الضراعة

                                                

 (.َِٕ/ِ) الوسيط ُب تفسّب القرآف اَّيد (ُ)
 (.ِٔٓ /ّتفسّب ابن كثّب ) (ِ)
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 :معُب التضرع: "قاؿ اإلماـ الرازم ك  .(ُ)"كىو ضارع، كرجل ضرع: ذليل ضعيف
 .(ِ).."عبارة عن االنقياد كترؾ التمردكىو  ،التخشع

أنو قد  أف اهلل جل ثناؤه أعلم نبيو  :كا٤بعُب: "الزجاج  قاؿ أبو إسحاؽ
بالشدة ُب أنفسهم  قبلو إٔب قـو بلغوا من القسوة إٔب أف أخذكا أرسل الرسل 

ما  كالنفوس تضرع عند، ألف القلوب ٚبشع ؛ كيذلوا ألمر اهلل ،ليخضعوا ؛كأموا٥بم
 .(ّ)"فلم ٚبشع كٓب تضرع ُب البأساء كالضراء.  كوف من أمر اهللي

 ىجسةَْو إِيٍّاهُ حَْدُغٔنَ حمس، فإف قيل: أليس قولو: كىذا يكوف كالتسلية لنبيو "
ًْ حمسيدؿ على أهنم تضرعوا كىاىنا يقوؿ: [ ُْ]األنعاـ: ُٓ كٓب  [ّْ]األنعاـ: ىجسَكَصْج كُئُبُ

حاؿ ىؤالء ُب التضرع، كأكلئك الذين ٖببلؼ  يتضرعوا؟ قلنا: حاؿ أكلئك كانت
تضرعوا عند نزكؿ الشديدة غّب ىؤالء الذين كصفوا بالقسوة كترؾ التضرع. أك نقوؿ: 

ًْ َحَخََّضٍُّغٔنَ حمسا٤براد بالتضرع ُب قولو:  ُٓ كإخبلص الطاعة، ال  تضرعنا باإلنابة ىجسىََػيٍّ
 .(ْ)"تضرعنا بالدعاء ُب كشف البلية دكف إخبلص اإلٲباف

ُّ حَََّضًًَّع حمس:  كقاؿ اهلل ِ َواْْلَْدرِ حَْدُغَُٔ اِت اىَْبّ ٍَ َْ ُظيُ ٌِ  ًْ يُس َْ ُحَِّجِ ٌَ كُْو 
 ََ انِرِي ََ الظٍّ ٌِ  ٍَّ ِذهِ ََلَُهَٔج َْ  َْ ٌِ َْنَاَُا 

َ
َْ أ ِ ِ  63وَُخْفَيًث ىَه

َْ ُكّ ٌِ ا َو َٓ ٌِِْ  ًْ يُس َِّجِ ُ ُح كُِو اَّللٍّ
ًْ تُْْشُِكَٔن  جْخُ

َ
ًٍّ أ ًْ حَََّضًًَّع حمس :كقاؿ  .[ْٔ-ّٔاـ:]األنع ىجس64َنرٍْب ُث ٔا َربٍُّس اْدُغ

 ََ ْػَخِدي ٍُ ْ ُّ ََل ُُيِبَّ ال  [.ٓٓ]األعراؼ: ىجسوَُخْفَيًث إٍُِّ
                                                

 (.ُّٕ/ٖ) التفسّب البسيط (ُ)
ر حوؿ الطلب بذؿ ٤بعُب اللغوم للتضرع لوجدناه يدك كإذا رجعنا إٔب ا (.ّّٓ/ُِمفاتيح الغيب )( ِ)

ضرع الشاة، فلو نظرت  : ُب الشيء، كمن ىذا البابكخضوع كاستكانة، كمادة ضرع تدؿ على لْبو 
، فيلح كيرتفع كينخفض كٯبتهد بكل قوتو كي ٯبذب ىذا اللنب صغّب ا٢بيواف حْب يلتقم ثدم أمو إٔب

 فالتضرع ىو دعاء اهلل ،الذم بو حياتو لعرفت مدل االرتباط بْب ا٤بعُب اللغوم كا٤بعُب الشرعي للتضرع
 ر للفقر كا٤بسكنة، كىذا ا٢بالة ٰببها ربنا كيرضاىا، بل أمر عباده ُّاكسؤالو بذؿ كخشوع كإظها 

ََ حمس: ُب قولو  ْػَخِدي ٍُ ْ ُّ ََل ُُيِبَّ ال ًْ حَََّضًًَّع َوُخْفَيًث إٍُِّ ٔا َربٍُّس قالو بعض أىل  [.ٓٓ]األعراؼ: ىجسادُْغ
 العلم.

 (.ِْٖ/ِ) معا٘ب القرآف كإعرابو (ّ)
 (.ُّٖ -ُّٕ/ٖ) التفسّب البسيط (ْ)
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ًْ حمس :كقاؿ  ُٓ اءِ ىََػيٍّ ٍّ َشاءِ َوالَّضٍّ
ْ
ا ةِاْْلَأ َٓ يَ ْْ َ

َخْذَُا أ
َ
َْ َُِبٍّ إَِلٍّ أ ٌِ َِا ِِف كَْريٍَث  رَْشيْ

َ
ا أ ٌَ َو

ٍُّغٔنَ   [.ْٗ:األعراؼ]  ىجسيََّضٍّ
اٍط ُمْصَخلِيمٍ حمس :كقاؿ  ًْ إََِل ِِصَ ُْ َُِٔن  73 ِإَوٍَُّم ََلَْدُغٔ ٌِ ََ ََل يُْؤ ِي ِإَونٍّ اّلٍّ

اِط ََلَانُِتَٔن  َ َِ الّّصِ ِ َغ ٔا ِِف  74ةِاْْلِخَرة ٍ لَيَجَّ َْ ُضّ ٌِ  ًْ ِٓ ِ ا ة ٌَ َِا  ًْ َوَكَظْف ُْ َِا ْٔ رَِِحْ َ َول
َٔن  ُٓ ٍَ ًْ َحْػ ِٓ ِ خَ  75ُغْؾَياُ

َ
ا َحخَََّضٍُّغَٔن َوىََلْد أ ٌَ ًْ َو ِٓ ِ ٔا لَِربّ ا اْشَخََكُُ ٍَ ًْ ةِاىَْػَذاِب َذ ُْ  76ْذَُا

تْيُِصَٔن  ٌُ ًْ ذِيِّ  ُْ ًْ ةَاةًا ذَا َغَذاٍب َطِديٍد إِذَا  ِٓ َِا َغيَيْ -ْٕ]ا٤بؤمنوف: ىجس77َخَّتٍّ إِذَا َذخَْد
ٕٕ.] 

ِ حمس: قولو  ٔا ل ا اْشَخََكُُ ٍَ ًْ ةِاىَْػَذاِب َذ ُْ َخْذَُا
َ
ا َحَخََّضٍُّغٔنَ َوىََلْد أ ٌَ ًْ َو ذكر " ،ىجسَربِِّٓ

   ُب ىذه اآلية الكرٲبة أنو أخذ الكفار بالعذاب، كالظاىر أنو ىنا: العذاب الدنيوم
  .كا١بوع كالقحط كا٤بصائب، كاألمراض كالشدائد

ًْ حمس ِٓ ِ ٔا لَِربّ ا اْشَخََكُُ ٍَ ا َحَخََّضٍُّغٔنَ حمس .أم: ما خضعوا لو، كال ذلوا ىجسَذ ٌَ أم: ما  ىجسَو
لشدة قسوة قلوُّم،  ؛لوف إليو بالدعاء متضرعْب لو، ليكشف عنهم ذلك العذابيبته

 .(ُ)"كبعدىم من االتعاظ
ًْ حمس :: قولو كقاؿ الطربم   ِٓ ِ ٔا لَِربّ ا اْشَخََكُُ ٍَ يقوؿ: فما خضعوا لرُّم  ىجسَذ

  .فينقادكا ألمره كهنيو، كينيبوا إٔب طاعتو
ا َحَخََّضٍُّغٔنَ حمس ٌَ  .(ِ)"ويقوؿ: كما يتذللوف ل ىجسَو

ٱبرج عند االستسقاء   عند الشدة، ككاف النيب  فذـ من ال يستكْب لربو
ك٩با يشرع فيو التمسكن هلل : " قاؿ ابن رجب .(ّ)اا متمسكنن ا متخشعن متواضعن 
 :الدعاءكُب  ،حاؿ الصبلة"(ْ). 

                                                

 (.ّْٓ/ٓأضواء البياف ) (ُ)
 (.َٔ/ُٗتفسّب الطربم )( ِ)
 (.ُُٓ، البن رجب )ص:اختيار األكٔب ُب شرح حديث اختصاـ ا٤بؤل األعلى (ّ)
 (.ُُٕ-ُُٔ)ص:انظر: ا٤بصدر السابق ( ْ)
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ُب حاؿ الرخاء كجد ٜبرة ذلك عند كقوع الببلء  على اهلل  كمن تعر ؼ
ٔا حمس: ٜبرة ذلك بعد ٩باتو. قاؿ اهلل  ككجد ياة الدنيا،كالشدائد ُب ا٢ب بُ ٔا َواْْشَ ُُكُ

يٍّاِم اْْلَاِِلَثِ 
َ
ًْ ِِف اْْل ْشيَْفُخ

َ
ا أ ٍَ ِ ِِيئًا ة  [.ِْ]ا٢باقة: ىجسَْ
ا ٗبا أسلفتم، أك على ما لكم، كثوابن   كلوا كاشربوا ىنيئا: جزاء من اهللأم:  

، ُب أياـ  م من العمل بطاعة اهللًب ُب دنياكم آلخرتكأسلفتم: أم على ما قد  
 . الدنيا الٍب خلت فمضت

لو  من َسرَُّه أف يستجيب اهلل)): قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   ن أيب ىريرةعك 
َعاَء في الرََّخاءعند الشََّدائد والَكْرب   .(ُ)((فَػْلُيْكِثِر الدُّ

أف  :ا٢باـزألف من شيمة ا٤بؤمن الشاكر  ؛ُب حاؿ الرفاىية كاألمن كالعافية :أم"
ٖببلؼ الكافر  ،قبل االضطرار  كيلتجئ إٔب اهلل ،قبل الرمي (ِ)يريش السهم

ًٍّ حمس:[ ]قاؿ اهلل  .كا٤بؤمن الغيب ،الشقي ِِيتًا إَِِلِّْ ثُ ٌُ  ُّ ِإَوذَا َمسٍّ اْْلِنَْصاَن ُضٌّ َدًَع َربٍّ
 ٌِ ا ََكَن يَْدُغٔ إَِِلِّْ  ٌَ ُّ نَِِسَ  ٌِِْ ًث  ٍَ ََلُ ُِْػ ٍّٔ َُْداًداإِذَا َخ

َ
ِ أ فتعْب  [.ٖ]الزمر: ىجسَْ َرتُْو وََجَػَو َّلِلٍّ

كلسانو عن  أف ال يغفل بقلبو :على من يريد النجاة من كرطات الشدائد كالغمـو
إذ ا٤براد  ؛كالثناء عليو ،كاالبتهاؿ إليو ،-تقدس با٢بمد- التوجو إٔب حضرة ا٢بق

كاالعَباؼ  ،كالشكر ،الثناءدعاء  : كما قالو اإلماـ ا٢بليمي  ،بالدعاء ُب الرخاء
فإف العبد كإف  ؛لعوارض التقصّب ؛كاالستغفار ،كسؤاؿ التوفيق كا٤بعونة كالتأييد ،با٤بنن

                                                

( الدعاءكالطربا٘ب ُب ) ،[ّٔٗٔ]أبو يعلى كما أخرجو . "غريب"كقاؿ:  [،ِّّٖ] مخرجو الَبمذأ (ُ)
سعيد بن عطية الليثي،  عنعبيد بن كاقد عن  .[ُُُٓ] ترٝبة عبيد بن كاقد  م،بن عدكا[،  ْٓ]

. فقد أخرجو الطربا٘ب ُب ا٢باكمك  الطربا٘ب كلو طريق أخرل عند .عن شهر بن حوشب، عن أيب ىريرة
معاكية بن صاّب، عن أيب  عنعبد اهلل بن صاّب،  [، عنََِْ( ]الشاميْب[، كُب )ْْ( ]الدعاءُب )
 " ككافقو الذىيب.صحيح اإلسناد"كقاؿ:  [ُٕٗٗ]ا٢باكم . كقد أخرجو األ٥با٘ب، عن أيب ىريرة عامر

..((. كأخرجو أبو يعلى فإف ابن صاّب فيو ضعف من قبل حفظو. ؛فيو نظركُب )الصحيحة(: "
، عن شهر بن -جعفر بن إياس :يعِب–بشر  أيب عنىشيم،  عنعمرك الناقد، [ عن ّٕٗٔ]

 . فا٢بديث يتقول بتعدد طرقو.رةحوشب، عن أيب ىري
  (.ََُٖ/ّ( )ريش. انظر: الصحاح، للجوىرم، مادة: )إذا ألزقت عليو الريش :رشت السهميقاؿ:  (ِ)
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كمن غفل عن ذلك كٓب يبلحظو  ،بتمامها  جهد ٓب يوؼ ما عليو من حقوؽ اهلل
ٔا ِِف اىْ حمس :صدؽ عليو قولو تعأب٩بن ُب زمن صحتو كفراغو كأمنو كاف  ُفيِْم ـَإَِذا َركُِت

ًْ يُْْشُِكٔنَ  ُْ ِ إِذَا  ًْ إََِل اىَْبّ ُْ ا ََنٍّا ٍٍّ ََ ـَيَ َ ُِمْيِِصَي ََلُ ادّلِي ُٔا اَّللٍّ  .(ُ)"[ٓٔ]العنكبوت: ىجسَدَغ
 قاؿ: كنت خلف رسوؿ اهلل  عن ابن عباس  :كقد جاء ُب ا٢بديث

ه يا غالـ إني أعلمك كلمات، احفظ اهلل يحفظك، احفظ اهلل تجديومنا، فقاؿ: ))
ُتَجاَىَك، إذا سألت فاسأؿ اهلل، وإذا استعنت فاستعن باهلل، واعلم أف األمة لو 
اجتمعت على أف ينفعوؾ بشيء لم ينفعوؾ إال بشيء قد كتبو اهلل لك، ولو 
اجتمعوا على أف يضروؾ بشيء لم يضروؾ إال بشيء قد كتبو اهلل عليك، رفعت 

  ."حديث حسن صحيح"ركاه الَبمذم كقاؿ:  .(ِ)((األقالـ وجفت الصحف
الرََّخاء، يَػْعرِْفَك في في احفظ اهلل تجده أمامك، تَػَعرَّْؼ إلى اهلل )) :كُب ركاية

الشّْدَّة، واعلم أف ما أخطأؾ لم يكن ليصيبك. وما أصابك لم يكن ليخطئك، 
 .(ّ)((افرج مع الكرب وأف مع العسر يسرً واعلم أف النصر مع الصبر، وأف ال

                                                

 (.َُٓ/ٔفيض القدير )( ُ)
[، كقاؿ: "حسن صحيح". كأخرجو أيضنا: أبو يعلى ُِٔٓ[، كالَبمذم ]ِٗٔٔ( أخرجو أٞبد ]ِ)

عبد ا٤بلك بن عمّب، عن  :ذا حديث كبّب عاؿ من حديث[، كقاؿ: "ىَّّٔ[، كا٢باكم ]ِٔٓٓ]
  [.ُّكأخرجو أيضنا: الضياء ] "،ابن عباس 

 :من حديث (الكبّب)الطربا٘ب ُب (: أخرجو "ِٕٓ-ُِٔٓب )ا٤بقاصد( )ص: قاؿ العبلمة السخاكم ( ّ)
ابن حجاج بن فرافصة، كبلٮبا عن  :من حديث (األمثاؿ)عيسى بن ٧بمد القرشي، كالعسكرم ُب 

يا غبلـ! ))، فالتفت إٕب  فقاؿ: كنت ردؼ رسوؿ الل و  قاؿ:   أيب مليكة عن ابن عباس
قد جف القلم ٗبا ىو  ))كفيو:  .. ا٢بديث..((احفظ الل و ٰبفظك، احفظ الل و ٘بده أمامك، تعرؼ

يو، أك أرادكا ا أرادكا أف ينفعوؾ بشيء ٓب يقضو اهلل لك ٓب يقدركا علكائن، فلو أف ا٣بلق كلهم ٝبيعن 
كاعلم أف ما أصابك ٓب يكن ))، كفيو: ((يقدركا عليو أف يضركؾ بشيء، ٓب يقضو اهلل عليك، ٓب

ليخطئك. كما أخطاؾ ٓب يكن ليصيبك، كاعلم أف النصر مع الصرب، كأف الفرج مع الكرب، كأف مع 
عبد بن  :شاىد عند ، كىو حسن، كلو(ا٤بختارة)كمن طريق الطربا٘ب أكرده الضياء ُب  ((.العسر يسرا

 :يا ابن عباس))ا: ٞبيد من طريق ا٤بثُب بن الصباح، عن عطاء بن أيب رباح، عن ابن عباس مرفوعن 
، كذكره (( ٘بده أمامك، كتعرؼ إٔب اهلل ُب الرخاء، يعرفك ُب الشدةاحفظ الل و ٰبفظك، كاحفظ اهلل

 =:ذم، كصححو من حديث، كسنده ضعيف، كأصل ا٢بديث بدكف لفظ الَبٝبة عند الَبممطوالن 
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 ،ب إليو بطاعتوب كتقر  ٙبب  أم:  ((تَػَعرَّؼْ ))"قولو: : م قاؿ العبلمة ا٤بناك 
كصدؽ االلتجاء ا٣بالص قبل  ،كالصرب ٙبت مر أقضيتو ،كالشكر على سابغ نعمتو

  .نزكؿ بليتو
 ،كصحة البدف ،كالنعمة كسعة العمر ،ُب الدعة كاألمن :أم ((في الرخاء))

  .ا بوا عنده بذلك معركفن فن حٌب تكوف متص ،كاإلنفاؽ ُب القربات ،فالـز الطاعات
كمن   ،ا٨برجن  كجعلو لك من كل ضيقو  ،بتفرٯبها عنك ((يَػْعرِْفَك في الشّْدَّة))
فإذا  ،كما كقع للثبلثة الذين آككا إٔب الغار  ،ا ٗبا سلف من ذلك التعرؼفرجن  م  كل ىى 

 ،وتعرفت إليو ُب الرخاء كاالختيار جازاؾ عليو عند الشدائد كاالضطرار ٗبدد توفيق
  .(ُ)"كخفي لطفو

اجعلو يعرفك بطاعتو كالعمل  :أم" : : معُب تعرؼ إٔب اهلل(النهاية)ُب ك 
 .(ِ)"فيما أكالؾ من نعمتو، فإنو ٯبازيك عند الشدة كا٢باجة إليو ُب الدنيا كاآلخرة

اذكركا اهلل ُب الرخاء، يذكركم ُب الشدة، إف يونس  : قاؿ الضحاؾ بن قيس
   كاف يذكر اهللما كقع ُب بطن ا٢بوت، قاؿ اهلل ، فل: حمس ََ ٌِ ُّ ََكَن  ٍُّ

َ
ََل أ ْٔ ـَيَ

َصّتِِدَي  ٍُ ْ ِْٔم ُحتَْػُرَٔن  143ال كإف  ،(ّ)[ُْْ-ُّْ]الصافات: ىجس144لَيَتَِد ِِف َبْػِِِّ إََِل يَ

                                                                                                                            

ا بتمامو، كىو ا، بل أخرجو أٞبد، كالطربا٘ب، كغّبٮبا من ىذا الوجو أيضن حىنش عن ابن عباس مرفوعن =
كُب )أسُب ا٤بطالب(  .اىػ" ، كقد بسطت الكبلـ عليو ُب ٚبريج األربعْبأصح كأقول رجاالن 

 [:ُّٓٔ] أماليو()ف ُب أبو القاسم بن بشراكأخرجو  ."ركاه أٞبد كغّبه، كىو حسن(: "ُُِ)ص:
 . عن أيب ىريرة

 (.ُِٓ/ّ) فيض القدير (ُ)
 (.ُِٕ/ّ) )عرؼ(، مادة: النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر (ِ)
َصّتِِديَ حمس :قولو  (ّ) ٍُ ْ ََ ال ىل  ،كقيل: ىو الصبلة، كاختلف على ىذا .قيل: ىو قولو سبحاف اهلل ىجسٌِ

قالوا: سبح، إذا  فى أف الصبلة تتضمن التسبيح، كقد. كال ٱبيعِب صبلتو ُب بطن ا٢بوت أك قبل ذلك
  ألنو معظم هلل ؛ميسىبٍّح :كإ٭با قيل للمصلي: "قاؿ اإلماـ الرازم لوجود التسبيح فيها. ؛صلى

 (.ِِٗ/َِمفاتيح الغيب ) ."بالصبلة كمنزه لو عما ال ينبغي
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 :، فلما أدركو الغرؽ، قاؿ: آمنت، فقاؿ اهلل  ا لذكر اهللا ناسين فرعوف كاف طاغين 
ََ آْْلَن َوكَْد غَ حمس ْفِصِدي ٍُ ْ ََ ال ٌِ   .(ُ)[ُٗ]يونس: ىجسَصيَْج َرتُْو َوُكَِْج 

َِاَدى ِِف حمس :كقاؿ  َْ َجْلِدَر َغيَيِّْ َذ ْن ىَ
َ
ٍَّ أ َؾاِطتًا َذَظ ٌُ َب  َْ ِن إِذْ َذ َوَذا اَلَّٔ

ٍَِي  ِ ال ََ اىظٍّ ٌِ َُْج ُشتَْداََُم إِّّنِ ُنُِْج 
َ
ْن ََل إََِلَ إَِلٍّ أ

َ
اِت أ ٍَ يُ َِاهُ ـَاْشخَجَ  87اىظَّ تَِْا ََلُ َوََنٍّيْ

ٌَِِِي  ْؤ ٍُ ْ ًِّ َوَكَذلَِم ُجِِِْج ال ََ اىَْؾ  [.ٖٖ-ٕٖ]األنبياء: ىجس88ٌِ
 . (ِ)الت سبيًح" من للوىباءً  أنفعى  رأيتي  :  "ما الشافعي  اإلماـ قاؿ

على لساف نوح  قاؿ اهلل كالدعاء من أسباب النصر، كالفرج، كزيادة الرزؽ. 
: ُْٖخ اْشَذْيٍِ حمس ُِ ةًرا َذ ٍٍّ ُٝ ََكَن َد ْٗ إٍِّٛ ِْ٘دَراًرا   :ُروا َربٍُّس  ْٗ ةَء َنَٖيُْس َٙ ِٔ الصٍّ  ;يُرِْش

ةًرا  َٟ جْ
َ
ْٗ خ ْٔ َُٕس ٍّٜةٍت َويَْجَه ْٗ َج ْٔ َُٕس ْم٠َاٍل َوبَجَِي َويَْجَه

َ
ْٗ ثِأ ِدْدُز ْٙ -َُ]نوح:  ىجس>َويُ

ُِ.] 
ٔا خَ حمس :كقاؿ  ةُ ًْ كَُْٔم ٍُُٔح ـََهذٍّ ُٓ ةَْج َرتْيَ ٌُِٔن َوازُْدِجَر َنذٍّ ٔا ََمْ ُ  9تَْدَُا َوكَال

ْؾئٌُب ـَاجَْخِّصْ  ٌَ ّّنِ 
َ
ُّ أ ٍٍِر  :ـََدًَع َربٍّ َٓ ِْ ٌُ اٍء  ٍَ ِ اءِ ة ٍَ َٔاَب الصٍّ ةْ

َ
َِا أ رَْض  ;َذَفَخْد

َ
ْرَُا اْْل َوـَجٍّ

ْمٍر كَْد كُِدَر 
َ
اءُ لََعَ أ ٍَ ْ ْ  >ُخُئًُا ـَاَْلَََق ال ل

َ
َِا  =َٔاٍح َوُدُُسٍ وََِحَيَِْاهُ لََعَ ذَاِت أ ِ ْخيُن

َ
ََتْرِي ةِأ

َْ ََكَن ُزفَِر  ٍَ ِ  [.ُْ-ٗ]القمر: ىجس<َجَزاًء ل
اءِ حمس :كقاؿ  ٍَ ََ الصٍّ ٌِ ًْ ةََرََكٍت  ِٓ َِا َغيَيْ ْٔا ىََفخَْد َل ٔا َواتٍّ ُِ ٌَ َو اىُْلَرى آ ْْ َ

نٍّ أ
َ
ْٔ أ َ َول

ٔا يَ  ا ََكُُ ٍَ ِ ًْ ة ُْ َخْذَُا
َ
ٔا ـَأ ةُ َْ َنذٍّ ْرِض َوىَِس

َ
ًْ  96ْسِصُتَٔن َواْْل ُٓ تَِي

ْ
ْن يَأ

َ
ُو اىُْلَرى أ ْْ َ

ََ أ ٌِ
َ
ـَأ

َ
أ

َٔن  ٍُ ِ ًْ َُان ُْ َِا َبيَاحًا َو ُش
ْ
ًْ يَيَْػُتَٔن  97ةَأ ُْ َِا ُطًًح َو ُش

ْ
ًْ ةَأ ُٓ تَِي

ْ
ْن يَأ

َ
ُو اىُْلَرى أ ْْ َ

ََ أ ٌِ
َ
َوأ

َ
 98أ

ِ إَِلٍّ اىَْلُْٔم  ْهَر اَّللٍّ ٌَ  َُ ٌَ ْ ِ ـََل يَأ ْهَر اَّللٍّ ٌَ ٔا  ُِ ٌِ
َ
ـَأ

َ
وَن أ  [.ٗٗ-ٔٗ]األعراؼ: ىجس99اْْلَاُِسُ

كالتقول ، كمن أسباب الوقاية كالعبلج من كقوع الببلء: التوكل على اهلل 
 هنى، كالعمل الصاّب: بالتزاـ ما أمر بو الشارع كاالنتهاء عما

                                                

 وسيط ُب تفسّب القرآف اَّيدال(، َُُ/ُِ[. كانظر: تفسّب الطربم )ّْْٕٗأخرجو ابن أيب شيبة ] (ُ)
 زاد ا٤بسّب(، ْٖٔ/ْ) احملرر الوجيز (،َُٖ/ُٗ)التفسّب البسيط  (،ّّٓ/ّ(، )ٖٓٓ/ِ)
 (.ْٕٓ/ُ) جامع العلـو كا٢بكم(، ُّٖ/ُِركح ا٤بعا٘ب ) (،ّٕٓ/ِٔ) مفاتيح الغيب(، ّْٖ/ِ)

 (.ُّٔ/ٗ) حلية األكلياء كطبقات األصفياء (ِ)
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كمراقبتو ُب السر كالعلن، كٙبقيق العبودية لو، كإخبلص  ،إف تقول اهلل 
 :الٍب ٙبصٍّني ا٤بسلم من الشركر كاآلفات، قاؿ اهلل  العبادة لو من أىم األسباب

َياِغُي حمس ُل الظٍّ َْ تَََنٍّ ٌَ ًْ لََعَ  َُبِّئُُس
ُ
ْو أ ثِيٍم  221َْ

َ
ٍـّاٍك أ

َ
ِ أ

ُل لََعَ ُكّ َع  222َتََنٍّ ٍْ يُيُْلَٔن الصٍّ
ًْ ََكذِةَُٔن  ُْ ْزََثُ

َ
ًُ اىَْؾاُووَن  223َوأ ُٓ َػَراُء يَتٍّتُِػ ًْ  224َوالظَّ َ ل

َ
َٔن أ ٍُ ِٓي ِ َواٍد يَ

ًْ ِِف ُكّ ُٓ جٍّ
َ
 225حََر أ

ا ََل َحْفَػئَُن  ٌَ ًْ َحُلٔلَُٔن  ُٓ جٍّ
َ
َ َنررًِيا 226َوأ اِْلَاِت َوَذَنُروا اَّللٍّ ٔا الصٍّ ٍِيُ ٔا وََغ ُِ ٌَ ََ آ ِي  ىجسإَِلٍّ اّلٍّ

 [.ِِٕ-ُِِ]الشعراء:
َْ َحخٍِّق حمس :حفظو كٓب يكلو إٔب غّبه. قاؿ اهلل  فمن ات قى اهلل تؤب  اهلل  ٌَ َو

َ ََيَْػْو ََلُ َِمْرًَجا  ُّ إِنٍّ  2اَّللٍّ َٔ َخْصُت ُٓ ِ َذ ْ لََعَ اَّللٍّ َِٔكٍّ َْ َحَخ ٌَ َْ َخيُْد ََل َُيْتَِصُب َو ٌِ  ُّ ْ َويَْرزُك
 ِ ْمرِه

َ
َ ةَاىُِؼ أ َٔ َحخَ حمس :كقاؿ [، ّ-ِ]الطبلؽ: ىجساَّللٍّ ُْ َل اىِْهَخاَب َو ِي َُزٍّ ُ اّلٍّ َ اَّللٍّ ََّٔلٍّ إِنٍّ َوىِّّيِ
اِْلِيَ   [.ُٔٗ]األعراؼ: ىجسالصٍّ

فهو حسبو، كالتوكل من أقول األسباب الٍب يدفع ُّا   من يتوكل على اهللك 
كافيو فبل   العبد ما ال يطيق من أذل ا٣بلق كظلمهم كعدكاهنم، كمن كاف اهلل 

حق توكلو، ككادتو السموات كاألرض  مطمع فيو لعدك، كلو توكل العبد على اهلل 
 كنصره. ،ككفاه ،فيهن ١بعل لو ٨برجنا من ذلككمن 

 ،، كترؾ التمرد كىو االنقياد لتكاليف اهلل ،اإلسبلـ عبارة عن االستسبلـك 
كاإلٲباف عبارة عن معرفة القلب بأف كاجب الوجود لذاتو كاحد، كما سواه ٧بدث ٙبت 

 اهلل ره إٔبيفوض العبد ٝبيع أمو تدبّبه كقهره. كإذا حصلت ىاتاف ا٢بالتاف فعند ذلك 
 كٰبصل ُب القلب نور التوكل على اهلل ، . 

إٔب ما تقدـ: اٚباذ أسباب الوقاية  الوباء إضافةن  كمن أسباب الوقاية من آفات
تفشي األكبئة، كالبعد عن مسببات ا٤برض من ٫بو: عزؿ ا٤بصابْب، من من األمراض ك 

كرعاية  بالنظافة كالطهارة،كالعناية  ، كاالعتزاؿ ما أمكن،٨بالطة أصحاب األكبئةعدـ ك 
ا.الطب   حٌب يكوف رائدن
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، كما ُب اٚباذ أسباب الوقاية من األكبئةما يرشد إٔب  :كقد جاء ُب ا٢بديث 
َوِفرَّ من المْجُذوـِ كما ))كقولو:  ،(ُ)((ال يُورَِدفَّ ُمْمِرٌض على ُمِصحٍّ )) :قولو 

 .(ِ)((َتِفرُّ من اأَلَسد
، فأرسل عن عمرك بن الشريد، عن أبيك  و، قاؿ: كاف ُب كفد ثقيف رجل ٦بذـك

 .(ّ)((إنا قد بايعناؾ فارجع)) إليو النيب 
عن   بن سعد، أخربه أف رجبل سأؿ سعد بن أيب كقاصعامر كعن 

ىو )) :: أنا أخربؾ عنو، قاؿ رسوؿ اهلل  الطاعوف، فقاؿ أسامة بن زيد
، أو ناس كانوا قبلكم، فإذا عذاب أو رِْجٌز أرسلو اهلل على طائفة من بني إسرائيل

سمعتم بو بأرض، فال تدخلوىا عليو، وإذا دخلها عليكم، فال تخرجوا منها 
 .(ْ)((افرارً 

خرج إٔب الشأـ، حٌب  : أف عمر بن ا٣بطاب  بن عباسعن عبد اهلل ك 
، فأخربكه أف  عبيدة بن ا١براح كأصحابو إذا كاف ًبسىرٍغى لقيو أمراء األجناد، أبو

: ادع ٕب ا٤بهاجرين  : فقاؿ عمر د كقع بأرض الشأـ. قاؿ ابن عباسالوباء ق
األكلْب، فدعاىم فاستشارىم، كأخربىم أف الوباء قد كقع بالشأـ، فاختلفوا، فقاؿ 
بعضهم: قد خرجت ألمر، كال نرل أف ترجع عنو، كقاؿ بعضهم: معك بىًقي ةي الناس 

لى ىذا الوباء، فقاؿ: ارتفعوا عِب، ٍب كال نرل أف تػيٍقًدمىهيٍم ع كأصحاب رسوؿ اهلل 
قاؿ: ادعوا ٕب األنصار، فدعوهتم فاستشارىم، فسلكوا سبيل ا٤بهاجرين، كاختلفوا  
كاختبلفهم، فقاؿ: ارتفعوا عِب، ٍب قاؿ: ادع ٕب من كاف ىا ىنا من مشيخة قريش 
 من مهاجرة الفتح، فدعوهتم، فلم ٱبتلف منهم عليو رجبلف، فقالوا: نرل أف ترجع

ُب الناس: إ٘ب  ميصىبٍّحه على   بالناس كال تقدمهم على ىذا الوباء، فنادل عمر

                                                

 [.ُِِِسلم ][، مُٕٕٓصحيح البخارم ] (ُ)
 [.َٕٕٓصحيح البخارم ]( ِ)
 [.ُِِّمسلم ] صحيح (ّ)
 [، كاللفظ لو.ُِِٖ[، كأخرجو مسلم ]ّّْٕالبخارم ] صحيح (ْ)
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 ا من قدر اهلل؟ فقاؿ عمر: أفرارن  عبيدة بن ا١براح ظىٍهرو فأصبحوا عليو. قاؿ أبو
:  لو غّبؾ قا٥با يا أبا عبيدة؟ نعم نىًفرُّ من قدر اهلل إٔب قدر اهلل، أرأيت لو كاف

، إحداٮبا خصبة، كاألخرل جىٍدبىة، أليس إف رعيت عيٍدكىتىافو ا للك إبل ىبطت كادين 
ا٣بصبة رعيتها بقدر اهلل، كإف رعيت ا١بدبة رعيتها بقدر اهلل؟ قاؿ: فجاء عبد الرٞبن 

ا، ٠بعت فقاؿ: إف عندم ُب ىذا علمن  -ككاف ميتػىغىيٍّبنا ُب بعض حاجتو  -بن عوؼ 
قدموا عليو، وإذا وقع بأرض إذا سمعتم بو بأرض فال ت))يقوؿ:  رسوؿ اهلل 

 .(ُ)انصرؼ ٍب  اهلل عمرقاؿ: فحمد  ((ا منووأنتم بها فال تخرجوا فرارً 
٤بصاحبة السقيم من جهة أف  ؛قد يسقم اإلنساف: "قاؿ ابن ا١بوزم 

 .(ِ)"كقد يبطلها ،قد يعمل األسباب ا ُب ا٤برض، كاهلل الرائحة كانت سببن 
؛ للوقاية من كم كاألخذ باألسباب ا٤باديةا٤بؤمنْب بالتدا كقد أمر النيب 

قاؿ: قالت   عن أسامة بن شريك، كما جاء ُب ا٢بديث: األمراض كاألكبئة
فإف اهلل لم  ؛نعم، يا عباد اهلل تداووا))ا رسوؿ اهلل، أال نتداكل؟ قاؿ: األعراب: ي

اهلل، وا: يا رسوؿ قال ،((ايضع داء إال وضع لو شفاء، أو قاؿ: دواء إال داء واحدً 
ما أنزؿ اهلل ))قاؿ:  عن النيب  عن أيب ىريرة ك  .(ّ)((الهـر))كما ىو؟ قاؿ: 

 .(ْ)((داء إال أنزؿ لو شفاء

                                                

 [.ُِِٗ[، مسلم ]ِٕٗٓ] صحيح البخارم( ُ)
 (.ِْٕ/ِ) كشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب (ِ)
(: ْٗ/ْ( )الزكائد)م ُب البوصّب [، قاؿ ّّْٔكابن ماجة ] [،ِِٗ] إسحاؽ بن راىويوأخرجو ( ّ)

، [، كاللفظ لوَِّٖ[، كالَبمذم ]ّٖٓٓ: أبو داكد ]كما أخرجو  ."إسناده صحيح رجالو ثقات"
شرح معا٘ب ُب ) الطحاكم[، ك ُُٕٓكأخرجو أيضنا: النسائي ُب )الكربل( ] "حسن صحيحكقاؿ: "

، ُْٔكصححو ] ،[، كا٢باكمّْٔ[، كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ْٖٔ[، كابن حباف ]ُٖٕٓ( ]اآلثار
[، ُّْٔكالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ][، َُِٗٛباـ ] :كما أخرجو [، ككافقو الذىيب.َِٖٔ

 [.ُّْٖكالضياء ُب )ا٤بختارة( ]
 [. ٖٕٔٓصحيح البخارم ]( ْ)
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، فإذا ُأِصيَب دواءٌ  لكل داءٍ ))أنو قاؿ:  عن رسوؿ اهلل   عن جابرك 
اِء بَػَرَأ بإذف اهلل   .(ُ)((َدَواُء الدَّ

إال  ،وجهلو من جهلو ،من عرفوعرفو  ،ما من داء إال لو دواءكُب ركاية: ))
إذا شاء الشفاء يسر  كمعناه أف اهلل "ُب )ا٤بفهم(:  قاؿ القرطيب  .(ِ)((الساـ

كُب  ،فيستعملو على كجهو [،بواسطة أك دكهنا] كنبو عليو مستعملو ،دكاء ذلك الداء
أك  ،عن دكائو وفيشفى ذلك ا٤برض، كإذا أراد إىبلؾ صاحب ا٤برض أذىل ،كقتو

كما سبق ُب علمو، ،فهلك صاحبو، ككل ذلك ٗبشيئتو كحكمو ،انع ٲبنعوحجبو ٗب
 كلقد أحسن من الشعراء من قاؿ ُب شرح ا٢باؿ:

 .(ّ)"ا٤بقداربيب إصابة ػػػػػالط خطأ         اػػػبيب كإ٭بػػػػالطحىٍوف ػيىلكالناس     
دكاء مٌب فإف ال ؛كىذا قدر زائد على ٦برد كجوده ،علق الربء ٗبوافقة الداء للدكاء

كمٌب قصر عنها ٓب يف  ،جاكز درجة الداء ُب الكيفية أك الكمية نقلو إٔب داء آخر
 ،كمٌب ٓب يقع ا٤بداكل على الدكاء ٓب ٰبصل الشفاء ،اككاف العبلج قاصرن  ،ٗبقاكمتو

أك القوة  ،كمٌب كاف البدف غّب قابل لو ،ا للدكاء ٓب ينفعكمٌب ٓب يكن الزمن صا٢بن 
  .(ْ)كمٌب ٛبت ا٤بصادفة حصل ،ٍب مانع منع تأثّبه ٓب ٰبصل الربؤ أك ،عاجزة عن ٞبلو

                                                

 [.َِِْصحيح مسلم ]( ُ)
 ((.لساـإال ا)) :دكف قولو ،ابن مسعود :ركاه أٞبد كالطربا٘ب من حديث(: "ُْْٔقاؿ العراقي )ص: (ِ)

كللَبمذم كصححو من  .كإسناده حسن ((،عرفو...إٔب آخره)) :ا دكف قولوكىو عند ابن ماجو ٨بتصرن 
أيب سعيد  :كالبزار من حديث (،األكسط)كللطربا٘ب ُب  ((،إال ا٥بـر))أسامة بن شريك  :حديث
أيب  :يثكسندٮبا ضعيف، كالبخارم من حد ،ابن عباس :من حديث (الكبّب)كالطربا٘ب ُب  .ا٣بدرم

 .(( اىػ"لكل داء دكاء)) :جابر :ك٤بسلم من حديث ((،ما أنزؿ اهلل داء إال أنزؿ لو شفاء)) :ىريرة
(، ُْٔ/ِ) الركمي، انظر: ديوانو البن البيتك (. ّٗٓ/ٓ) ا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيص كتاب مسلم (ّ)

 ىػ[. ك)يلحوف(: يلوموف.ُِّْ، ]ِطبعة دار الكتب العلمية، ط:
 (.ِٔٓ/ِقدير )فيض ال (ْ)
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ما يقع  ((:جهلو من جهلو)) :ك٩با يدخل ُب قولو: "قاؿ ا٢بافظ ابن حجر 
فيتداكل  ،ٍب يعَبيو ذلك الداء بعينو ،لبعض ا٤برضى أنو يتداكل من داء بدكاء فيربأ

 .بذلك الدكاء بعينو فبل ينجع
فػىريب  مرضْب تشاُّا كيكوف  ،بصفة من صفات الدكاءا١بهل  :كالسبب ُب ذلك

كقد  ،أحدٮبا ميرىك بنا ال ينجع فيو ما ينجع ُب الذم ليس مركبا فيقع ا٣بطأ من ىنا
ا لكن يريد اهلل كمن ىنا ٚبضع رقاب  ،فبل ينجع ،أف ال ينجع  يكوف ميت ًحدن

َ حمس: قاؿ اهلل  .(ُ)"األطباء ًْ ََل ي ُٓ َجيُ
َ
ِخُروَن َشاَغًث َوََل يَْصَخْلِدُمٔنَ ـَإَِذا َجاَء أ

ْ
 ىجسْصَخأ

 [.ّْ]األعراؼ:
 كقد قيل:

 ّبػػػػػػػاف تأخػػػػػػػػل اإلنسػا داـ ُب أجػػػم           بيب لذك عقل كمعرفةػػػػػإف الط  
 قاقّبػػػػػػػانتو العػػػػػبيب كخػػػػػػػار الطػػػػػػح           حٌب إذا ما انقضت أياـ مدتو  

 كقيل: 
 جرً ػػػػػػػػػفػػػػش إٔب الػػػػػػله ىل تعيػػػػػػيػػػإذا جن  ل     ك ال تدرمػػػػػإنػػػػػػػقول فػػػػػػن التػػػػػزكد مت

 درمػػػػػو ال يػػػػػػانيو كىػػػػػػػػٍت أكفػػػػػكقد نيًسجى    فكم من فٌب أمسى كأصبح ضاحكنا  
 درً ػػػػقػػػػػة الػػػػػػػػلػػػػػهم ليػػػػػت أركاحي ػػػبضػػػػػػػػكقد ق    اػػػػػػػػػػزكجهػػػػػا لػػػػػػوىػػركس زينػػػػػػػػككم من ع
 مة القربً ػػػػػػػػاديىم ظلػػػػػػػػلت أجسػػػػػػػػػكقد أيدخ     مرىمػػػػػػػغارو يير٘بى طوؿ عػككم من ص
 ىردػػػػػػػػػقيم عاش حيننا من الػػػػػػػػككم من س      حيح مات من غّب علةو ػػككم من ص

 كقيل:
 ركهو أتىػاعى مىكػػػػػػػفيع دػػػػػػػػػطػتػػػػػػػال يس             وػػػػػػػً و كدىكائػػػػػػػػػػطبٍّ ػػػػػػػبى بً ػػػػػيػػػبػػػػػػط  ػػػػػػػػإف  ال
اًء الػػوتي بالػػػػػػطبيًب ٲبى ػػػػػػػما لل  ضىػػػػػػد كىاف يػيرٍبئي منو فيما قد مػػػقى              ذمػػػػػػد 

اكىل كال اًكم كالػميدى  اعو كمىًن اشَبلػػػػػػػبى الد كاءى كبى ػػػػػػػجىلى              ذمػػػػذىىىبى الػميدى

                                                

 (.ُّٔ -ُّٓ/َُ) فتح البارم (ُ)
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كالتداكم، كالتطهّب، كيضع    كا٢باصل أف ا٤بؤمن يأخذ باألسباب ا٤بشركعة،
يلبس ثيابنا ٨بصوصة ُب بعض األحواؿ الٍب تقتضي ذلك، كمع ذلك ، كرٗبا (ُ)كمامة
مع األخذ باألسباب  ؛ فإف التوكل اعتماد على اهلل كل على اهلل فهو يتو 

من غّب أخذ  ا٤بشركعة، كأما التواكل ا٤بنهي عنو فهو االعتماد على اهلل 
 باألسباب.  

َٔ يَْظفِيِ حمس: أما قوؿ إبراىيم  ُٓ فهو من باب  [،َٖ]الشعراء: ىجسِإَوَذا َمرِْطُج َذ
كما . اتأدبن   كالشفاء إٔب اهلل ،ٔب نفسوأسند ا٤برض إ، حيث األدب مع اهلل 

احمس: قاؿ ا٣بضر  َٓ ِخيَت
َ
ْن أ

َ
َرْدُت أ

َ
ْن َحتْيَُؾا حمسكقاؿ:  [ٕٗ]الكهف: ىجسـَأ

َ
َراَد َربََّم أ

َ
ـَأ

ا ٍَ ُْ ُطدٍّ
َ
 . [ِٖ]الكهف: ىجسأ

ا من كثّبن   ألف   (؛أمرضِب) :دكف ىجسَمرِْطُج حمس :كإ٭با قاؿ: "قاؿ الز٨بشرم 
كمن ٍب قالت  .اإلنساف ُب مطاعمو كمشاربو أسباب ا٤برض ٰبدث بتفريط من

ذلك ألف أكثر ؛ (ِ)"ا٢بكماء: لو قيل ألكثر ا٤بوتى: ما سبب آجالكم؟ لقالوا: التخم
، إال أهنا ٙبدث من التفريط ُب  أسباب ا٤برض كإف كانت ُب ا٢بقيقة من اهلل

 كا٤بخالطة. كعدـ الوقاية من ا٢بر كالربد ،األكل كالشرب
 :كقاؿ ابن الركمي

 حىابً ػػػػػػػن الصٍّ ػػػتىٍكًثرىف  مػفبل تىسٍ        عىديكُّؾى من صديقك مستفاده       
اءى أكػػػػػػإف  الػػػف        .(ّ)يكوف من الط عاـ أك الش رىابً         راهػػػػػػا تػػػم ثرى ػػػػػد 

                                                

من اإلجراءات الوقائية الٍب دعت إليها ا٤بنظمات الصحية؛ للحاجة إليها ُب بعض األحواؿ؛ ٤بنع تفشي ( ُ)
الوباء، كلبلحَباز ما أمكن عن اإلصابة: ارتداء الكمامة كتغطية الفم أثناء العطس كالسعاؿ. كذلك 

كاف إذا عطس غطى كجهو بيده أك   أف النيب )):  أيب ىريرة مصداؽ ما دؿ  عليو حديث:
[، ٕٕٔٗ" كأخرجو أيضنا: ا٢باكم ]حسن صحيحأخرجو الَبمذم، كقاؿ:  " ((بثوبو كغض ُّا صوتو

 " ككافقو الذىيب.صحيح اإلسناد كقاؿ: "
 (.ِْٕ/ٓ(، غرائب القرآف )ُِٓ/ُْمفاتيح الغيب ) كانظر: (،ُّٗ/ّ) ( الكشاؼِ)
 (.ُْٗ/ُابن الركمي ) فديوا( ّ)
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  فيتعاطى العبد أسباب ا٤برض حٌب ٲبرض، فيعاقبو اهلل: "قاؿ ابن القيم 
 .(ُ)"بزيادة ا٤برض، إليثاره أسبابو كتعاطيو ٥با

 يفتك الذم قد كالوباء تفشي ا٤برض من العآب فيو ٱبشى الذم الوقت كُب
 بدينهم ضررنا كأعظم فتكنا، أشد ىي بأمراض ٛبتلئ بأبداهنم، فإف قلوب كثّب منهم

 ، كالبخل، كسوءكالغش كا٣بيانة،  كالكرب، كالغركر،  ا٢بسد،   :من ٫بو كآخرهتم،  كدنياىم
وإف في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كلو،  ا٣بلق..إٔب غّب ذلك. ))

 كقاية على ٫برص فكما ، (ِ)((وإذا فسدت فسد الجسد كلو، أال وىي القلب
 لقلوبنا. كقاية أشد فلنكن أبداننا 

كقد توسعت ىنا ُب بياف أسباب الوقاية من الوباء؛ أل٘ب قد رجعت إٔب الكتاب 
أف ًب، كرأيت أف أضيف إليو فوائد ُب كقت ضرب الوباء فيو أصقاع األرض، بعد 

 ،كثر الط اغيوفى ك كعم الببلء، ككثر البغي كالفساد، كتبدلت األحواؿ، كشاع ا٣بوؼ، 
 كليس ٥با من دكف اهلل كاشفة. فنزلت ُّم الفواجع، ،بالدين الناساستىهاىفى ك 

صبلح  نسأؿ اهلل بعقاب،   فإذا كثر إفساد الناس ُب األرض عمهم اهلل
، كأف يكشف الغمة، عن ىذه األمة، ا٢باؿ، كاإلخبلص ُب ٝبيع األقواؿ كاألعماؿ
 كأف يعيننا على ذكره كشكره كحسن عبادتو. 

كنعوذ بو من زكاؿ نعمتو، كٙبوؿ عافيتو، كٝبيع سخطو، كنعوذ بو من مضبلت 
 الفًب كالبدع كاألىواء.

الوقاية العامة من آفات  اإلفساد  ُب األرض  كسيأٌب مزيد من البياف ُب )
 كالعبلج(.

 
 

  
                                                

 (.ٗٗ)ص: العليل شفاء (ُ)
 [.ُٗٗٓ[، مسلم ]ِٓصحيح البخارم ] (ِ)
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                              : ي 
ان  المطهث  انث 

:من خالل اآليات نماذج من المغددين في اِّرض            
 
 

ـ  اهللي لقد  الفساد كاإلفساد، كذكر ٭باذج من ا٤بفسدين من األمم  ذ
 أعما٥بم الشنيعة، من أمثاؿ:ليهم الٍب خلت بأكصافهم، كعاب ع

 
 :فرعوف وجنوده أواًل:

ُـّ  إفساد فرعوف ُب آيات كثّبة، كذكر عاقبتو ُب الدنيا كاآلخرة، فمن  فقد جاء ذ
ة حمس :قولو  :ذلك َٟ ِ ٠ا ث ُٙ َٜة إَِل ٌِرَْن٠َْن َوَمَٖهِِٝ َذَلَٖ ِ ْٗ ُم٠ََس ثِآيَةد ْٚ َبْهِدِٞ ِ٘ ٍّٗ َبَهسَْٜة  ُث

 ًَ يْ َْ َٚ ٌَةجُْلْر  ِصِدي ٍْ ُٙ ْ ِإَونٍّ ٌِرَْن٠َْن ََٕهةٍل ِِف حمس :كقاؿ  [،َُّاألعراؼ:] ىجسََكَن ََعُِجَُح ال
َّْسِذِيَ  ُٙ ْ َٚ ال ِٙ َ ُٝ ل رِْض ِإَوٍّٛ

َ
رِْض حمس :كقاؿ  [،ّٖيونس:] ىجساْْل

َ
إِنٍّ ٌِرَْن٠َْن َنََل ِِف اْْل

ْٗ يَُذثُِّح  ُٟ ِْٜ٘ ًح  ٍَ ِ ةن ـَ  ًُ ة ِطَيًهة يَْصَذْؾهِ َٟ َٖ ْٞ َ
َٔ أ َٚ وََجَه ِ٘ ُٝ ََكَن  ْٗ إٍِّٛ ُٞ ْٗ َويَْصَذْدِِي نَِصةَء ُٞ َٜةَء بْ

َ
خ

 َٚ ِصِدي ٍْ ُٙ ْ ةحمس عن آؿ فرعوف: كقاؿ ، [ْ]القصص: ىجسال ٍّٙ ٌََٖ  ْٗ ُٟ َٜة َجةءَتْ  آيَةتُ
ةً  جِِْصَ َذا َُةل٠ُا ُ٘ جِيٌ  ِشْدرٌ  َٞ ة وََجَدُدوا = ُ٘ َٟ ِ ة ث َٟ َٜذْ َِ ْٗ  َواْشتَيْ ُٟ ُص ٍُ جْ

َ
ة خ ًٙ ا ُكْٖ  رْ ٌَةجْلُ  وَُن٠ًُّٖ

 ًَ يْ َٚ  ََعَُِجحُ  ََكنَ  َْ ِصِدي ٍْ ُٙ ْ  [.ُْ-ُِالنمل:] ىجس<ال
ُٗ حمس: عاقبة آؿ فرعوف ُب الدنيا كاآلخرة فقاؿ  كذكر اهلل  َٜة ثُِس ِإَوذْ ٌََرْر

ْٗ َتُْٜلُرونَ  جُْذ
َ
َٜة آَل ٌِرَْن٠َْن َوخ ْىَرْر

َ
ْٗ َوأ َٜةُز ْْنَيْ

َ
 :كقاؿ  [،َٓالبقرة:] ىجساْْلَْدَر ٌَد

ِب آِل ٌِرْ حمس
ْ
َدأ َٜة َْ ْىَرْر

َ
ْٗ َوأ ِٟ ِ ْٗ ثُِذ٠ُٛب ُٞ َٜة ْٓ َٖ ْٞ َ

ْٗ ٌَأ ِٟ ِ ث٠ُا ثِآيَةِت َربّ ذٍّ َْ  ْٗ ِٟ ِ ْٚ َرجْٖ ِ٘  َٚ ِي َن٠َْن َواَّلٍّ
ِٙيَ  ِ ُٝ إَْيَرُق َُةَل حمس :كقاؿ  [،ْٓاألنفاؿ:] ىجسآَل ٌِرَْن٠َْن َوُِكٌّ ََك٠ُٛا َكةل ْدَرَك

َ
َخَّتٍّ إَِذا أ

 ِ ُٝ ََل إََِلَ إَِلٍّ اَّلٍّ ٍّٛ
َ
ُْٜخ خ َ٘ َِٙي آ ْصِٖ ُٙ ْ َٚ ال ِ٘ َٛة 

َ
َٔ َوخ انِي ٠ُٜ إِْْسَ َْٜخ ثِِٝ َب َ٘ آْْلَن َوَُْد  :8ي آ

 َٚ ِصِدي ٍْ ُٙ ْ َٚ ال ِ٘ ُٔ َوُكَْٜخ  َّ آيًَح  ;8َنَػيَْخ َرجْ ٍَ ْٚ َخْٖ َٙ ِ ٠َن ل ُٓ َّ َِلَ ِ َّ ثَِجَدٛ ي ٌَةِْل٠ََْم ُجَّٜجِ
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َٜة ََٕية٠ٌَُِٖن  ِ ْٚ آيَةد َٚ اَلٍّةِس َخ ِ٘ سًِْيا  َْ ْد حمس :كقاؿ ، [ِٗ-َٗ]يونس: ىجس>8ِإَونٍّ  َِ َوَٕ
جٍِي  ُ٘ َٜة وَُشَْٖفةٍن  ِ َٜة ُم٠ََس ثِآيَةد رَْشْٖ

َ
ْمُر  96أ

َ
ة أ َ٘ ْمَر ٌِرَْن٠َْن َو

َ
َجُه٠ا أ إَِل ٌِرَْن٠َْن َوَمَٖهِِٝ ٌَةتٍّ

ْ  97ٌِرَْن٠َْن ثِرَِطيٍد  ُٗ اَلٍّةَر َوبِئَْس ال ُٞ ْوَرَد
َ
حِ ٌَأ َ٘ ُٝ ي٠ََْم إَِِْية َ٘ ُدُم ٠َُْ ِْ ٠ُْروُد َح َٙ ْ  ٠98ِْرُد ال

ْر٠ٌُُد  َٙ ْ حِ ثِئَْس الّرٌُِْد ال َ٘ ِ َْٕهًَٜح َوي٠ََْم إَِِْية ِذه َٞ دْجُِه٠ا ِِف 
ُ
 كقاؿ  [،ٗٗ-ٔٗىود:] ىجس99َوخ

لَْعَ حمس: عن فرعوف
َ
ُٗ اْْل َٛة َربَُّس

َ
ةَل خ َِ وََّل  Hَذ

ُ
ِ َواْْل ُ ََٛسةَل اْْلِخَرة َخَذهُ اّلِلٍّ

َ
إِنٍّ ِِف  Iٌَأ

َّ َٕهِ  ِ ْٚ ََيََْش َذل َٙ ِ  [.ِٔ-ِْالنازعات:] ىجسJْبَةً ل
 

  :الذين عقروا الناقة ثانًيا:
ت صا٢بنا كقالوا حْب عقركىا: نبيٍّ الذين عقركا الناقة جاء ُب القرآف الكرٙب ذكر 

ما شهدنا من ىذا شيئنا كما لنا بو علم،  :ٍب نقوؿ ألكلياء صاّب ،كأىلو فنقتلهم
ِصُدوَن ِِف حمس :ؿ ، كما قاأٝبعْب  رىم اهللفدم   ٍْ ٍْٞؿ ُح َٜحِ تِْصَهُح َر ِدي َٙ ْ َوََكَن ِِف ال

رِْض َوََل يُْػُِٖد٠َن 
َ
ِْٟدَٛة  3Bاْْل ة َط َ٘ ٍّٚ ل٠َِِِلِِّٝ  َٕ٠ ُِ ٍّٗ ََلَ ُٝ ُث َٖ ْٞ َ

ُٝ َوأ ٍّٜ ِ ََلُبَّيِتَ ٠ا ثِةّلِلٍّ ُٙ ةَش َِ َُةل٠ُا َت
ِِٖٝ ِإَوٍّٛة لََػةد٠َُُِن  ْٞ َ

َّ أ ِٖ ْٟ رً  3Cَم ْٓ َ٘ ُروا  َٓ َ٘ ْٗ ََل يَْظُهُروَن َو ُٞ ًرا َو ْٓ َ٘ ْرَٛة  َٓ َ٘ ٌَةجُْلْر  3Dا َو
ِْمَهَِي 

َ
ْٗ أ ُٟ ْٗ َو٠ََُْم ُٞ ْرَٛة ٍّ٘ ٍّٛة َد

َ
ْٗ خ رِِٞ ْٓ َ٘ ًَ ََكَن ََعَُِجُح  يْ َْ3E[.ُٓ-ْٖالنمل:] ىجس 

 
 قـو لوط: ثالثًا:

ةِخَظحَ حمس :يقوؿ اهلل  ٍَ د٠َُن إْ
ْ
ْٗ ََلَد ٠ِِْ٘ٝ إٍُِّٛس َِ ة إِذْ َُةَل ِٕ ـً ْٚ  َول٠ُ ِ٘ ة  َٟ ِ ْٗ ث ُس َِ ة َشَج َ٘

َِٙي  َ َٚ إَْهةل ِ٘ َخٍد 
َ
ُٗ  Lأ د٠َُن ِِف َٛةدِيُس

ْ
َٔ َودَد بِي َفُه٠َن الصٍّ ِْ د٠َُن الرَِّجةَل َوَت

ْ
ْٗ ََلَد ٍُّٜس ِ ن

َ
أ

ةدِ َٚ الػٍّ ِ٘ َْٜخ  ُْ ِ إِْن  ْن َُةل٠ُا ااْتَِٜة ثَِهَذاِب اّلِلٍّ
َ
ِِ٘ٝ إَِلٍّ أ ة ََكَن َج٠َاَب ٠َُْ َٙ َر َذ َٓ ْٜ ُٙ ْ  Mرَِي ال

 َٚ ِصِدي ٍْ ُٙ ْ ٠ِْم ال َِ ِِن لََعَ إْ  [.َّ -ِٗ]العنكبوت: ىجسNَُةَل رَّبِ اُِْٛصْ
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  :السَحرة رابًعا:

ُٝ إِنٍّ حمس :يقوؿ اهلل  َ َشحُجِْفُٖ ْدُر إِنٍّ اّلِلٍّ ْٗ ثِِٝ الّصِ ة ِجبْذُ َ٘ ٠ْا َُةَل ُم٠ََس  َِ ْٕ
َ
ة خ ٍّٙ ٌََٖ
 َٚ ِصِدي ٍْ ُٙ ْ َٔ ال َٙ َ ََل يُْػُِٖح َخ  [.ُٖ]يونس:  ىجساّلِلٍّ

ٍـّ ا٤بفسدين، كبياًف سوء أفعا٥بم كعاقبتهم ُب القرآف الكرٙب كثّبةه.  كالنماذجي من ذ
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ي                              
ان  حث  انث  ًب  ل

 ا

 ومدبباته إلفدادصور ا                      
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 كىذا جدكؿ يوضح ىذه الصور، كما يندرج ٙبتها من الفركع:ُب األرض صورنا كثّبة،  للفسادال ٱبفى أف 
 

 المطلب الرابع:  
 الفساد في المعامالت:

المطلب الثالث:  
 الفساد في المنهج:

 المطلب الثاني:  
الفساد في األخالؽ 

 :والسلوؾ

المطلب اِّول:  
 االعتقاد: الفساد في

الظلم كقتل النفس : أواًل 
 .الٍب حـر اهلل 

االبتداع ُب دين : أواًل 
 .اهلل 

 ترؾ ما أمر اهلل  أواًل:
بو، كإتياف ما هنى اهلل 

 .عنو 

، الكفري باهلل  :أواًل 
كالشرؾ بو، كالص دُّ عن 

 سبيلو.
ضياع األمانة كفساد : ثانًيا

 الذمم.
التكالب على  ثانًيا: سوء الَببية.: ثانًيا

 الدنيا.
 

 النفاؽ. ثانًيا:

ٖبس ا٤بوازين : ثالثًا
 .كالتطفيف بالكيل

اإلفساد من : ثالثًا
خبلؿ مناىج الَببية 

 كالتعليم.

 ا١بحود. ثالثًا: .ولا٥باتباع  ثالثًا:

نقض العهد، كقطع : رابًعا
بو أف   ما أمر اهلل

 .ييوصل

الغزك الفكرم، : رابًعا
كىيمنة ثقافاتو على  

 اَّتمع.

الفساد  رابًعا:
 االجتماعي.

 السحر. رابًعا:

الفساد ُب : خامًسا
 ا٤بعامبلت ا٤بالية.

 - ا٤بسكرات. :خامًسا القدكة السيئة.: خامًسا

اإلسراؼ : سادًسا سوء التبليغ.: سادًسا السرقة.: سادًسا
 كإغفاؿ ا٢بقوؽ.

- 

الغلوؿ  : سابًعا
  كاالختبلس.

 - اَّاىرة با٤بعاصي. :ابًعاس الغلو كالتطرؼ.: سابًعا

  لغلوؿ:صور ا
الغلوؿ ُب الفيء أك  - ُ

  الغنائم، كىذا ىو ا٤بشهور.
 .الغلوؿ ُب الزكاة - ِ
 . اؿىدايا العم   - ّ
االختبلس من األمواؿ  - ْ

 . ةالعام  
اغتصاب األرض أك  - ٓ

 . العقار

 : تغيّب ا٣بلق.ثامًنا الغركر.: ثامًنا
 

- 
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قبل  التصدر :تاسًعا -
 .التأىل كالرسوخ

 - : اإلفساد باللساف.تاسًعا

كتماف ا٢بق،   :عاشًرا : أكل ا٤باؿ ا٢براـ.ثامًنا
ككتماف الشهادة عند 
طلبها كا٢باجة إليها، 

 كقوؿ الزكر.

 - : الطغياف.عاشًرا

: الص دٍّ الحادي عشر -
، عن بيوت اهلل 

 كالسعي ُب خراُّا.

البغي  الحادي عشر:
 .ركالبىطى كاألشر 

- 

إيقاد : الثاني عشر -
 .ا٢بركبالفًب ك نّباف 

            - - 

المطلب الدادس:     - -
 الفساد البيئي:   

المطلب الخامس:  
الفساد في الحكم 

 والقضاء:
التحذير من الفساد : أواًل  - -

 .البيئي كبياف خطورتو
التحذير من الفساد : أواًل 

ُب ا٢بكم كالقضاء  كبياف 
 خطورتو. 

: صور الفساد ثانًيا - -
 البيئي:

     

 الركوف إٔب الظلمة.: ثانًيا

 كبقايا الطعاـ كسائر ا٤بخل فات ُب الشوارع. القاذكراترمي األكساخ ك  - ُ
 تلويث البيئة بالدخاف الضار. – ِ
 قطع األشجار النافعة كحرقها، كتلويث مياه البحار كاألهنار، كردـ اآلبار كتلويثها. - ّ
 اؿ سقي الزرع، كاإلضرار بالَببة من خبلؿ إفسادىا بنحو ا٤بواد الكيميائية.إٮب - ْ
 قتل ا٢بيواف كتعذيبو. - ٓ

          - 
          - 
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ول                                                         : المطهث  الأ 
 : ادــــاد في االعتػـــــــــالغد                              

 
 

 كيندرج ٙبتو من الفركع أك ا٤بوضوعات ما يلي:
 

 عن سبيلو: دُّ والصَّ  ، والشرؾ بو،باهلل  الكفرُ أواًل: 
ْٗ َنَذاثًة ٠ٌََْق حمس :يقوؿ اهلل  ُٞ ِ زِْدَٛة ِٔ اّلِلٍّ ْٚ َشبِي وا َخ ُروا وََغدَّ ٍَ َٚ َز ِي اَّلٍّ

ِصُدونَ  ٍْ ة ََك٠ُٛا ُح َٙ ِ ِ حمس : كيقوؿ ،[ٖٖ:النحل] ىجسإَْهَذاِب ث
ّٔ ُهُدوا ثُِس ِْ َوََل َت

 ْٗ ْٜذُ ُْ ُروا إِذْ  ُْ ة ِن٠ًَجة َواذْ َٟ َٚ ثِِٝ َوَتجُْي٠َج َ٘ ْٚ آ َ٘  ِ ِٔ اّلِلٍّ ْٚ َشبِي وَن َخ اٍط د٠ُِنُدوَن َودَُػدَّ ِِصَ
 َٚ ِصِدي ٍْ ُٙ ْ ًَ ََكَن ََعَُِجُح ال يْ َْ ْٗ َواجُْلُروا  ُك َ َثٍّ َٓ كقد تقد ـ ًذٍكري  ،[ٖٔ:األعراؼ] ىجسَُِٖيًَل ٌَ

رؾ كبيافي خطره. كال ٱبفى أف فساد االعتقاد ىو أساس لكل فساد، كأف سعي الشٍّ 
 اإلنساف تبع ٤با يعتقد.

الواحػػػػد،  "كإف  ا٢بيػػػػاة ال تسػػػػتقيم كال تصػػػػلح إال علػػػػى أسػػػػاس اإلٲبػػػػاف بػػػػاهلل 
ُب حيػػاة  كالعبودي ػػة إللػػوو كاحػػد، كإف  األرض لتفسػػد حػػْب ال تػػتمخ ض العبودي ػػة هلل 

كحػػده معناىػػا أف يكػػوف للن ػػاس سػػيٍّد كاحػػد، يتوج هػػوف إليػػو  العبودي ػػة هلل  الن ػػاس..إف  
بالعبػادة كبالعبودي ػػة كػػذلك، كٱبضػػعوف لشػػريعتو كحػدىا، فػػتخلص حيػػاهتم مػػن ا٣بضػػوع 

 ألىواء البشر ا٤بتقلٍّبة، كشهوات البشر الص غّبة!. 
اعي ػة حػْب يكػوف إف  الفساد يصيب تصػوُّراًت الن ػاس كمػا يصػيب حيػاهتم االجتم

كمػػػا صػػػلحت  -مػػػن دكف اهلل -ىنػػػاؾ أربػػػابه متفرٍّقػػػوف يتحك مػػػوف ُب رقػػػاب العبػػػاد 
       كحػػػػده األرض قػػػػطُّ كال اسػػػػتقامت حيػػػػاة الن ػػػػاس إال  أيػػػػاـ أف كانػػػػت عبػػػػوديتهم هلل 

 كما ٙبر ر اإلنساف قط إال  ُب ظبلؿ الرُّبوبي ة الواحدة. كمػن ٍبى   -عقيدةن كعبادةن كشريعة-
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َٚ حمسعػػػن فرعػػػوف كملئػػػو:  يقػػػوؿ اهلل  ِصننننِدي ٍْ ُٙ ْ ًَ ََكَن ََعَُِجننننُح ال يْننن َْ  ىجسٌَننننةجُْلْر 
 [. َُّ]األعراؼ:

ضػػع العبػػػاد لشػػريعة مػػػن عنػػده، كينبػػػذ شػػريعة اهلل  ، ىػػػو مػػػن ككػػلُّ طػػػاغوت ٱبي
 .(ُ)ا٤بفسدين الذين يفسدكف ُب األرض كال يصلحوف!"

 
 النفاؽ:ثانًيا: 
ُٚ حمس عن ا٤بنافقْب:  قاؿ اهلل ة ََنْ َٙ رِْض َُةل٠ُا إِجٍّ

َ
ِصُدوا ِِف اْْل ٍْ ْٗ ََل ُت ُٟ َ َٔ ل ِإَوَذا رِي

ْٚ ََل يَْظُهُروَن  ;ُمْػُِٖد٠َن  ِصُدوَن َوَِٕس ٍْ ُٙ ْ ُٗ ال ُٞ  ْٗ ُٟ ََل إِجٍّ
َ
 [.ُِ-ُُ]البقرة: ىجس>خ

ا٤بؤمنْبى من ا٤بنافقْب، كجاء ُب  كرسولو الكرٙب  كقد حذ ر اهلل 
؛ النصوصمن  كما فيها من اإلفساد ُب كثّبو كأعما٥بم، فاهتم كالسنة بياف ص الكتاب

  ليكوف كل مسلم على بينة كبصّبة.
عن  لحرث كالنسل، كما أخرب اهلل هم لإىبلكفمن صور إفساد ا٤بنافقْب: 

جَْية حمس : سوء صنيعهم كإفسادىم ُب قولو َّ ٠ََُُْلُ ِِف اِْلََيةةِ الَّ ْٚ ُحْهِججُ َ٘ َٚ اَلٍّةِس  ِ٘ َو
 ُ َلَّ اْْلَِػةِم َوي

َ
٠َ خ ُٞ ة ِِف َُْٖجِِٝ َو َ٘ َ لََعَ  ُِٟد اّلِلٍّ ة  204ْظ َٟ ِصَد ذِي ٍْ رِْض ِِلُ

َ
ِإَوَذا د٠َََّلٍّ َشََع ِِف اْْل

َصةَد  ٍَ ُ ََل ُُيِتَّ إْ َٔ َواّلِلٍّ َّ اِْلَرَْث َوإجٍّْص ِٖ ْٟ ُٝ إْهِزٍّةُ  205َويُ َخَذدْ
َ
َ أ َِ اّلِلٍّ َٔ ََلُ ادٍّ ِإَوذَا رِي

ةُد ثِةْْلِ  َٟ ِٙ ْ ُٗ َوَْلِئَْس ال ٍّٜ َٟ ُٝ َج ِٗ ٌََدْصُج  [.َِٔ-َِْ]البقرة: ىجس206زْ
  .إىبلؾ ا٢برث كالنسل كناية عن اختبلؿ ما بو قواـ أحواؿ الناسك 

، (ِ)يالثقفا٢برث كالنسل ىنا إشارة إٔب ما صنع األخنس بن شريق  إىبلؾ :قيل
ة السوء بالقتل إذ بيتهم كأحرؽ زركعهم كأىلك مواشيهم، أك كما يفعلو كال، (ِ)يالثقف

 بشؤمو القطر فيهلك ا٢برث كالنسل.  كاإًلتبلؼ، أك بالظلم حٌب ٲبنع اهلل

                                                

 (.ُّْٓ/ٗ) القرآف ظبلؿُب  (ُ)
كقاؿ: يعلم  ،كأنو مسلم ،كادعى أنو ٰببو ،أالف لو القوؿ   حلو ا٤بنطق، إذا لقى رسوؿ اهللكاف رجبلن ك   (ِ)

 .صادؽ اهلل أ٘ب
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: أهنا نزلت ُب نفر من ا٤بنافقْب تكلموا ُب خبيب كأصحابو  كعن ابن عباس
الذين قتلوا بالرجيع كعابوىم، فأنزؿ اهلل ُب ذـ ا٤بنافقْب كمدح خبيب كأصحابو: 

ْٚ يَْْشِ حمس َ٘ َٚ اَلٍّةِس  ِ٘ ِ َو ُٝ اثْذَِيةَء َمرَْؽةِت اّلِلٍّ َص ٍْ  [.َِٕ]البقرة: ىجسي َج
 كُب ا٤بؤمنْب كلهم. ،كقيل: بل ذلك عاـ ُب ا٤بنافقْب كلهم

َصةدَ حمس ٍَ ُ ََل ُُيِتَّ إْ  فاحذركا غضبو عليو. ،ال يرتضيو :ىجسَواّلِلٍّ
َ حمس َِ اّلِلٍّ َٔ ََلُ ادٍّ ةُ حمس .ُب اإلفساد كاإلىبلؾ ىجسِإَوَذا رِي ُٝ إْهِزٍّ َخَذدْ

َ
ِٗ  أ زْ ٞبلتو  :ىجسثِةْْلِ

أخذتو بكذا  :، من قولكا١باجن  ؛األنفة كٞبية ا١باىلية على اإًلٍب الذم يؤمر باتقانو
 كألزمتو إياه.  ،إذا ٞبلتو عليو

ُٗ حمس ٍّٜ َٟ ُٝ َج كىو ُب  ،علم لدار العقاب كجىهىن مي  .اكفتو جزاء كعذابن  :ىجسٌََدْصُج
 .(ُ)األصل مرادؼ للنار. كقيل معرب

َٔ حمس: ": قولو قاؿ ابن جزم  َّ اِْلَرَْث َوإجٍّْص ِْٖٟ على القوؿ بأهنا  ىجسَوُي
 قتلو الدكاب، كعلى القوؿ :حرقو الزرع، كإىبلؾ النسل :ُب األخنس، فإىبلؾ ا٢برث

: فا٤بعُب مبالغتو ُب الفساد، كعرب   ألهنما  ؛ عن ذلك بإىبلؾ ا٢برث كالنسلبالعمـو
ع كالفواكو كغّب ذلك من النبات، ىو الزر  (ا٢برث) فإف   ؛آدـقواـ معيشة ابن 

 .ىو اإلبل كالبقر كالغنم كغّب ذلك ٩با يتناسل (النسل)ك
ِٗ حمس ْ ز ةُ ثِةْْلِ ُٝ إْهِزٍّ ْ َخَذد
َ
كالباء  .اتكربن  ؛ا٤بعُب: أنو ال يطيع من أمره بالتقول ىجسأ

 . (مع) :ٰبتمل أف تكوف سببية أك ٗبعُب
ألزمهم إياه،  :أم ،اأخذ األمّب الناس بكذ : ىي كقولك: كقاؿ الز٨بشرم

 .(ِ)"ٞبلتو العزة على اإلٍب :فا٤بعُب
 

  

                                                

(، تفسّب ابن كثّب ُْٕ/ُ(، النسفي )ُّّ/ُّب البيضاكم )(، تفسَِٓ/ُانظر: الكشاؼ ) (ُ)
(ُ/ِٓٔ.) 

 (.ُُٕ -ُُٔ/ُتفسّب ابن جزم ) (ِ)
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 الجحود:ثالثًا: 
ة حمس عن آؿ فرعوف: كما قاؿ اهلل  ًٙ ْٗ ُكْٖ ُٟ ُص ٍُ جْ

َ
ة خ َٟ َٜذْ َِ ة َواْشتَيْ َٟ ِ وََجَدُدوا ث

 َٚ ِصِدي ٍْ ُٙ ْ ًَ ََكَن ََعُِجَُح ال يْ َْ ا ٌَةجُْلْر   [.ُْ]النمل:  ىجسوَُن٠ًُّٖ
 نوعاف: كفر ا١بحودك  .األكرب أنواع الكفر كا١بحود من

 . ، كإرسالو الرسوؿأف ٯبحد ٝبلة ما أنزلو اهلل : كفر مطلق - ُ
ٯبحد فرضنا من فركض اإلسبلـ، أك أف كىو  :الخاص المقيدالكفر  - ِ

بو،   ُّا نفسو، أك خربنا أخرب اهلل رٙب ٧بـر من ٧برماتو، أك صفة كصف اهلل ٙب
ا، أك تقدٲبن   .(ُ)لفو عليو؛ لغرض من األغراضا لقوؿ من خاعمدن

 
 السحر:رابًعا: 

ُٝ إِنٍّ حمس :يقوؿ اهلل  َ َشحُجِْفُٖ ْدُر إِنٍّ اّلِلٍّ ْٗ ثِِٝ الّصِ ة ِجبْذُ َ٘ ٠ْا َُةَل ُم٠ََس  َِ ْٕ
َ
ة خ ٍّٙ ٌََٖ
 َٚ ِصِدي ٍْ ُٙ ْ َٔ ال َٙ َ ََل يُْػُِٖح َخ السحرة مفسدكف ُب األرض، كالساحر ف [.ُٖ]يونس: ىجساّلِلٍّ

إال على يد السحر ى غالبنا إٔب إ٢باؽ الضرر با٤بسحور، كال يظهر خبيث النفس، يسع
فاسق ال يتورع عن االستعانة بالشياطْب، كعن التلفظ بكلمات من الكفر كالفحش 

 ا٤بخالف للشرع. 
أيب  :كما جاء ُب حديث  ،كالسحر من كبائر الذنوب ا٤بتوعد عليها بالعذاب

((، قالوا: يا رسوؿ اهلل كما الموبقاتاجتنبوا السبع قاؿ: )) عن النيب  ىريرة 
الشرؾ باهلل، والسحر، وقتل النفس التي حـر اهلل إال بالحق، وأكل ىن؟ قاؿ: ))

الربا، وأكل ماؿ اليتيم، والتولي يـو الزحف، وقذؼ المحصنات المؤمنات 
 .(ِ)((الغافالت

                                                

، عقبات ُب طريق ا٥بداية، د. عبد القادر (ّْٖ -ّْٔ/ُ)مدارج السالكْب( )انظر ذلك مفصبلن ُب  (ُ)
 ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف، )عقبة الكفر(.

 [.ٖٗ[، مسلم ]ٕٖٓٔ، ِٕٔٔ( صحيح البخارم ]ِ)
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السبع قد قرىنىو بالشرؾ، كعد ه من  كيدؿُّ على ًعظم ىذا الذنب: أف النيب 
ا٤بوبقات، ٤با يَبت ب عليو من األضرار ا٢بسية كا٤بعنوية، فهو من الذنوب العظيمة 
ا٤بهلكة، ا٤بورثة لآلفات ُب الدنيا، كا٤بتوعد عليها بالعذاب الشديد ُب اآلخرة. 

 .كالساحر من أعظم ا٤بفسدين ُب األرض
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ي                                                         
ان    : المطهث  انث 

 : لوكـالق والدـاد في اِّخـالغد                                
 

 
 كيندرج ٙبتو من الفركع أك ا٤بوضوعات ما يلي:

 
 عنو: بو، وإتياف ما نهى اهلل  ترؾ ما أمر اهلل أواًل: 

عنو. كقد  إتياف ما هنى اهلل بو، ك  إف من أعظم الفساد: ترؾ ما أمر اهلل 
بالصبلة، كالزكاة، كالصياـ، كا٢بج، كٗبا فيو مصلحة كنفع للمكلف ُب  أمر اهلل 

دنياه كآخرتو، كهناه عن عما يضر بو ُب دنياه كآخرتو. كالتقول إ٭با تكوف بصيانة ا٤برء 
ه. نفسو عما يضره ُب آخرتو، كال ٱبفى أف ما يضره ُب آخرتو يضره كذلك ُب دنيا

ِٚ حمس :قاؿ اهلل  يْ َلٍّ تُْْشُِك٠ا ثِِٝ َطحْبًة َوبِةل٠َْاِلَ
َ
ْٗ خ ْٗ َنَٖيُْس ة َخرٍَّم َربَُّس َ٘  ُٔ دْ

َ
ْٔ َتَهةل٠َْا خ ُُ

ة  َ٘ ٠َاِخَض  ٍَ َرب٠ُا إْ ِْ ْٗ َوََل َت ُٞ ْٗ ِإَويٍّة ُٚ َْٛرزُُُُس ْٚ إِْمََلٍق ََنْ ِ٘  ْٗ ْوََلَدُز
َ
ُذ٠ُٖا أ ِْ إِْخَصةًٛة َوََل َت

 ِْٜ٘ َر  َٟ ْٗ ثِِٝ َك ةُز ْٗ وَغٍّ ِ َذُِٕس َّ ُ إَِلٍّ ثِةِْلَ ٍَِّّٕت َخرٍَّم اّلِلٍّ َس ا ٍْ ُذ٠ُٖا اَلٍّ ِْ َٚ َوََل َت ة َبَف َ٘ ة َو َٟ

ْٗ َتْه٠ُِِٖنَ  ٍُّٖس َر حمس: كقاؿ  [،ُُٓ]األنعاـ: ىجسََٕه َٟ ة َك َ٘ ٠َاِخَض  ٍَ َ إْ َم َرّّبِ ة َخرٍّ َٙ ْٔ إِجٍّ ُُ
َٗ َواْْلَْغَ  ثْ َٚ َواْْلِ ة َبَف َ٘ ة َو َٟ ْن ِْٜ٘

َ
ِْل ثِِٝ ُشَْٖفةًٛة َوأ ْٗ ُحَّزّ َ ة ل َ٘  ِ ْن تُْْشُِك٠ا ثِةّلِلٍّ

َ
ِ َوأ َّ  ثَِيْْيِ اِْلَ

٠نَ  ُٙ ة ََل َتْهَٖ َ٘  ِ ٠ل٠ُا لََعَ اّلِلٍّ ُِ  [.ّّ]األعراؼ: ىجسَت
ة حمس : قاؿ اهللمن أعظم الفساد:  من الفواحش  إتياف ما حـر اهلل ك  ـً َول٠ُ

ْٗ ََلَ  ٠ِِْ٘ٝ إٍُِّٛس َِ َِٙي إِذْ َُةَل ِٕ َ َٚ إَْهةل ِ٘ َخٍد 
َ
ْٚ أ ة ِ٘ َٟ ِ ْٗ ث ُس َِ ة َشَج َ٘ ةِخَظَح  ٍَ د٠َُن إْ

ْ
ْٗ  Lد ٍُّٜس ِ ن

َ
أ

ة ََكَن َج٠َاَب ٠َُِِْ٘ٝ إَِلٍّ  َٙ َر َذ َٓ ْٜ ُٙ ْ ُٗ ال د٠َُن ِِف َٛةدِيُس
ْ
َٔ َودَد بِي َفُه٠َن الصٍّ ِْ د٠َُن الرَِّجةَل َوَت

ْ
ََلَد

ِ إِنْ  َٜة ثَِهَذاِب اّلِلٍّ ِ ْن َُةل٠ُا ااْت
َ
ةدِرَِي  أ َٚ الػٍّ ِ٘ َْٜخ  ُْM  ٠ِْم َِ ِِن لََعَ إْ َُةَل رَّبِ اُِْٛصْ

 َٚ ِصِدي ٍْ ُٙ ْ  [.َّ-ِٖ]العنكبوت: ىجسNال
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 التكالب على الدنيا:ثانًيا: 
فإف ؛ متاعكما فيها من ملك ك  إف  من صور الفساد: التنازع على حطاـ الدنيا،
نت الوسائل ا٤بوصلة إليها دنية، التكالب على الدنيا: سعي إٔب غايات دنيونة مهما كا

 كلذلك حذ ر النيب  كشيوع الفساد، كضياع ا٢بقوؽ؛ ،التقاتلكىو من أسباب 
، كبْب  عاقبتو كمآلو كما ُب ا٢بديث عن عقبة بن  :أصحابو كأمتو من التنافس ا٤بذمـو

ى على أىل أحد صبلتو على ا٤بيت، ٍب ا، فصل  خرج يومن  النيب  أف    عامر
إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني واهلل ألنظر إلى ))إٔب ا٤بنرب، فقاؿ: انصرؼ 

وإني  -أو مفاتيح األرض-حوضي اآلف، وإني أعطيت مفاتيح خزائن األرض 
واهلل ما أخاؼ عليكم أف تشركوا بعدي، ولكن أخاؼ عليكم أف تنافسوا 

اه على التنازع فيما كلكنِب أخشى أف ٰبملكم التنافس على ا٤باؿ كا١ب :أم، (ُ)((فيها
، كالغفلة عن كالتقاتل على الدنيا ،فيودم بكم ذلك إٔب العداكة كالبغضاء ،بينكم

 .(ِ)((وال تنافسوااآلخرة. كُب ا٢بديث اآلخر: ))
 ((،َأْخَوُؼ ما َأَخاُؼ عليكم ما ُيْخِرُج اهلل لكم من زىرة الدنياكُب ركاية: ))

 .(ّ)((بركات األرض))، قاؿ: قالوا: كما زىرة الدنيا؟ يا رسوؿ اهلل
 ،كالنظر إليها ،فيو التحذير من االغَبار بالدنيا" :قاؿ اإلماـ النوكم 

 . (ْ)"كا٤بفاخرة ُّا

                                                

[. أصلو: أف ِِٔٗ[، مسلم ]َٗٓٔ، ِْٔٔ، َْٖٓ، ّٔٗٓ، ُّْْالبخارم ]صحيح ( ُ)
تتنافسوا، فحذفت إحدل التائْب، من التنافس، كىو الرغبة ُب الشيء كاالنفراد بو، ككذلك ا٤بنافسة. 

اُّا كنافستو منافسة إذا رغبت فيما رغب فيو. كقيل: معُب ا٢بديث: التبارم ُب الرغبة ُب الدنيا كأسب
 كحظوظها.

 [.ِّٔٓمسلم ] ( صحيحِ)
 [ كاللفظ لو.َُِٓ[، مسلم ]ِْٕٔالبخارم ]صحيح  (ّ)
 (.ُُْ/ٕشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ْ)



                            

73 

 

ٙبولت إٔب ٥بوو كلعب، كفقدت القيم  كمٌب خرجت الدنيا عن كوهنا كسيلة
جَْية إَِلٍّ حمس: األخبلقية كاإلنسانية. يقوؿ اهلل  ِ اِْلََيةةُ الَّ ِذه َٞ ة  َ٘ ٠ٌ َوَٕهٌِت َو ْٟ َ  ىجس ل

 [.ْٔ:العنكبوت]
كقد بْب  النيب عن طلب ا٥بداية،  الدنيا من أسباب ا٫بطاط ا٥بمم حب  كما أف  
  ،أف حب  الدنيا كالتنافس عليها من أسباب الضعف، كاالختبلؼ، كالت فرؽ

. كحذ رنا من ىذا ا٤برض ا٣بطّب الذم يصيب األفراد كا١بماعات حيث كضياع العمر
يوشك األمم أف تداعى عليكم كما تداعى األكلة إلى : ))ؿ قا

بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم ))ة ٫بن يومئذ؟ قاؿ: ، فقاؿ قائل: كمن قل  ((قصعتها
اهلل من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن اهلل  غثاء كغثاء السيل، ولينزعنَّ 

الدنيا،  حبُّ ))ن؟ قاؿ: ، فقاؿ قائل: يا رسوؿ اهلل، كما الوى((في قلوبكم الوىن
 .(ُ)((وكراىية الموت

ٗبا  ، كقد فس ره النيب -كما تقدـ-كالوىن ىو الضعف، كىو لفظ عاـ 
يوجبو من حبٍّ الدنيا، ككراىية ا٤بوت، كٮبا متبلزماف، كيلـز من حبٍّ الدنيا ككراىية 

ب ا٥بداية، ا٤بوات إعطاء الدنية ُب الدين، كاالنشغاؿ ٗبلذات الدنيا كشهواهتا عن طل
، كالقلب للموت، كالعقل الد نىفي كالغفلة عن اآلخرة، كتعرض ا١بسد للتلف ك 

 للضبلؿ، كا٢بياة للضياع.  
ٌّ كذلك  كما   ،من حيث )ا٤با صدؽ( فيصدؽ على الفرد -كما تقدـ-كىو عا

 يصدؽ على ا١بماعات. 
 حبٍّ الدنيا، ُب اإلفراطى  أف   الطبيعيةً  النواميس ُب ا٤بقر ر الث ابت من كإف  
 على احملافظةً  ُب الغلو   ُّا كما أف   التمتع من اإلنساف ٰبرماف شهواهًتا، على كالتهافتى 

                                                

[، ِّْٕٕ[، كابن أيب شيبة ]ِٕٖٗ[، كسعيد بن منصور ُب )سننو( ]َُٖٓ( أخرجو الطيالسي ]ُ)
[، كالطربا٘ب ُب َُِٕكابن األعرايب ][، ْٓٔ[، كالركيا٘ب ]ِْٕٗ[،  كأبو داكد ]ِِّٕٗكأٞبد ]

(، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ُِٖ/ُ[، كأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )ََٔ)مسند الشاميْب( ]
 [. ٕٕٖٗ[، كالديلمي ]ٕٖٖٗ]
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أعظمي من خسراف الدنيا  كأمُّ ىبلؾو  للهبلؾ، الت عرضً  زيادة عاقبتيو تكوف ا٢بياة
 كاآلخرة؟!  

: قولو كثّبة فمنها  (ُ)كاألحاديث الدالةي على التقلل من الدنيا كالزىد ُّا
(( : إف الدنيا حلوة خضرة، وإف اهلل مستخلفكم فيها، فينظر كيف

 .(ِ)((تعملوف، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء
الدنيا ملعونة، ملعوف ما فيها، إال ذكر اهلل، وما وااله، أو : ))كقاؿ 

 .(ّ)((اعالما، أو متعلمً 
ا ى كافرً لو كانت الدنيا تعدؿ عند اهلل جناح بعوضة ما سق: ))كقاؿ 

 .(ْ)((منها شربة ماء
ة حمسُب بياف حقيقة ا٢بياة الدنيا، كتصغّب شأهنا، كٙبقّب أمرىا:  كقاؿ اهلل  َ٘ َو

َذةُع إُْيُرورِ  َ٘ جَْية إَِلٍّ  ْٔ دُْؤزُِروَن اِْلَيَةةَ حمس :كما قاؿ  [،ُٖٓ]آؿ عمراف: ىجساِْلََيةةُ الَّ ثَ
جَْية  بََْق  @الَّ

َ
ٍء حمس :كقاؿ  ،[ُٕ-ُٔ]األعلى: ىجسAَواْْلِخَرةُ َخْْيٌ َوخ ْٚ ََشْ ِ٘  ْٗ ودِحذُ

ُ
ة أ َ٘ َو

بََْق 
َ
ِ َخْْيٌ َوخ ة ِنَْٜد اّلِلٍّ َ٘ ة َو َٟ جَْية َوزِيجَُذ ِ الَّ َذةُع اِْلَيَةة َٙ  :كُب ا٢بديث .[َٔ:القصص] ىجسَذ

وأشار يحيى -واهلل ما الدنيا في اآلخرة إال مثل ما يجعل أحدكم إصبعو ىذه ))
  .(ٓ)((؟مّْ، فلينظر بم ترجعفي الي -بالسَّبَّابة

نيا  كقاؿ اهلل  ُب بياف حاؿ كثّبو من الن اس الذين يقدٍّموفى ا٢بياةى الدُّ
على ما فيو نفعهم كصبلحهم ُب معاشهم على اآلخرة، كيؤثركفى متاعها العاجل 

جَْية حمس: كمعادىم ْٔ دُْؤزُِروَن اِْلََيةةَ الَّ بََْق  @ثَ
َ
 [،ُٕ-ُٔ]األعلى: ىجسAَواْْلِخَرةُ َخْْيٌ َوخ

ُب الدار اآلخرة خّب من الدنيا كأبقى، فإف الدنيا دنية فانية،   أم: ثواب اهلل"
                                                

 ( يعِب: من حيث اعتبار ما يصيبو ا٤بكلف منها بسبب جعلو إياىا غاية، يتبع فيها ىواه كشهواتو.ُ)
 [.ِِْٕ( صحيح مسلم ]ِ)
[، كقاؿ: "حديث حسن غريب"، كأخرجو أيضنا: ِِِّ[، كالَبمذم ]ُُِْ( أخرجو ابن ماجو ]ّ)

  [.َُٖٓالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]
 (.ِّٓ/ّ[ كصححو، كأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )َِِّ( أخرجو الَبمذم ]ْ)
 [.ِٖٖٓ( صحيح مسلم ]ٓ)
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كاآلخرة شريفة باقية، فكيف يؤثر عاقل ما يفُب على ما يبقى، كيهتم ٗبا يزكؿ عنو 
  .(ُ)"قريبا، كيَبؾ االىتماـ بدار البقاء كا٣بلد؟!

ة الٍب العوامل األساسي   منإليها  الركوفك  ،ر ُّاكاالغَبا ،نياإيثار ا٢بياة الدُّ  إف  
نيا الدُّ  حبُّ  كاثر، كيظلُّ كاثر ُب ا٤باؿ كا١باه كغّبٮبا من ٦باالت الت  تدعو إٔب الت  

 :كما قاؿ   ،ر ا٤بوت منوذي كاقَباب ني  ،وا لئلنساف حٌب مع كرب سنٍّ مبلزمن 
 .(ِ)((طوؿ األملا في اثنتين: في حب الدنيا و ال يزاؿ قلب الكبير شابِّ ))

فسره حديث  ،٧ببة طوؿ العمر :ا٤براد باألمل ىنا" :قاؿ ا٢بافظ ابن حجر 
ُر : ))، يعِب: قولو (ّ)"الذم بعده ُب آخر الباب  أنس ـَ وَيْكبػَ َيْكبَػُر اْبُن آَد

 .(ْ)((معو اثناف: ُحبُّ الَماؿ، وُطوُؿ الُعُمر
ألنو لوال األمل ما  ؛يفكُب األمل سر لط" أيضنا:  قاؿ ا٢بافظ ابن حجرك 

كإ٭با ا٤بذمـو  ،هتُب أحد بعيش كال طابت نفسو أف يشرع ُب عمل من أعماؿ الدنيا
 .(ٓ)"االسَبساؿ فيو كعدـ االستعداد ألمر اآلخرة :منو

ُب كتابو الكرٙب ٝبلة من الشهوات كا٤بلذات الٍب يستمتع ُّا  كقد ذكر اهلل 
رائز اإلنسانية على سبيل االمتناف كالتذكّب ُّا، الناس ُب حياهتم الدنيا، كتتطلبها الغ

ُب اآلخرة؛ حثًّا  إال  أنو بْب أف ىناؾ ما ىو أكٔب منها، كىو ما عند اهلل 
لئلنساف على عدـ االسَبساؿ كاإلغراؽ ُب ىذه الشهوات الٍب ٙبوؿ بينو كبْب ما ىو 

ة كمعنوية كفردية أكٔب، كما أف االسَبساؿ ُب الشهوات لو مضار ظاىرة كباطنة كحسي
ٕبيث  ،فبل ينبغي ٥بم أف ٯبعلوا كل ٮبهم ُب ىذا ا٤بتاع القريب العاجلكاجتماعية، 

ٍّٜةِس حمس . قاؿ عز  من قائل:يشغلهم عن االستعداد ٤با ىو خّب منو ُب اآلجل َٚ لِٖ ِ ُزيّ
                                                

 (.ِّٖ/ٖ( تفسّب ابن كثّب )ُ)
، أم: ُب خصلتْب. ()ُب اثنتْب()، أم: الشيخ. ()قلب الكبّب() [. قولو:َِْٔ( صحيح البخارم ]ِ)

 ا٤براد باألمل ىنا: طوؿ العمر. ()كطوؿ األمل()٠باه شابًّا؛ لقوة استحكامو ُب ٧ببة ا٤باؿ.  ()شابًّا()
 (.َِْ/ُُفتح البارم )( ّ)
 [.ُِْٔ( صحيح البخارم ]ْ)
 (.ِّٕ /ُُفتح البارم ) (ٓ)
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 ِ َْٜفَرة َِ ُٙ ْ ـِْيِ ال َٜة َِ َٚ إجَِّصةءِ َواْْلَجَِي َوإْ ِ٘ ٠َاِت  َٟ ِٔ ُختَّ الظٍّ حِ َواْْلَيْ ِت َوإٍِْؾٍّ َٞ َٚ اَّلٍّ ِ٘
آِب  َٙ ْ ُٚ ال ُ ِنَْٜدهُ ُخْص جَْية َواّلِلٍّ ِ الَّ َذةُع اِْلَيَةة َ٘  َّ ِ جَْهةِم َواِْلَرِْث َذل

َ
حِ َواْْل َ٘ َص٠ٍّ ُٙ ْ ْٔ  <ال ُُ

ٍّٜةٌت ََتْرِي  ْٗ َج ِٟ ِ ٠ْا ِنَْٜد َربّ َِ َٚ اتٍّ ِي ْٗ لِلٍّ ْٚ َذُِٕس ِ٘ ْْيٍ 
ْٗ ِِبَ ُؤَٛبِّبُُس

َ
ةُر أ َٟ جْ

َ
ة اْْل َٟ ِ ْٚ ََتْذ ِ٘

ُ ثَِػٌْي ثِةْٕهَِجةدِ  ِ َواّلِلٍّ َٚ اّلِلٍّ ِ٘ َرةٌ َورِْؽ٠َاٌن  ٍّٟ َف ُ٘ ْزَواٌج 
َ
ة َوأ َٟ َٚ ذِي -ُْ]آؿ عمراف: ىجس?َخةِلِي

ُٓ.] 
 .ُب نفوسهمحبٍّ ىذه الشهوات كتزينها  ٤با فطر عليو الناس منفهذا بياف 

فإف اهلل  ؛يتوىمقد ُب نفسها كما  ذمهاف ال لبيا ،كٛبهيد لتذكّبىم ٗبا ىو خّب منها
  ما فطر الناس على شيء، ا ٥با كما بل موافقن  ،ا لفطرتوكال جعل دينو ٨بالفن  مذمـو

َِ حمس قاؿ:
َٔ ِْلَْٖ ة ََل َتجِْدي َٟ ٍَِّّٕت َذَفَر اَلٍّةَس َنَٖيْ ِ ا ة ٌِْفرََت اّلِلٍّ ًٍ ِٚ َخِٜي َّ لِّلِي َٟ ْٗ وَْج ُِ

َ
ٌَأ

 ُٚ َّ اّلِي ِ ِ َذل ٠ُٙنَ  اّلِلٍّ ْزََثَ اَلٍّةِس ََل َحْهَٖ
َ
ٍّٚ أ ُٗ َوَِٕس ِ ّي َِ : ىجسإْ  [.َّ]الرـك

، كأهنا ليست ٗبعرفة حقيقتهاالوقاية من آفات التنازع على حطاـ الدنيا كتكوف 
 ، كمعرب للدار اآلخرة.ا، كإ٭با ىي كسيلة لغاية كىدؼغاية أك ىدفن 

 حاجتو.حقيقة اإلنساف كمدل ضعفو ك كتكوف الوقاية كذلك ٗبعرفة 
إيثار القناعة كالصرب ك كقىدىرًه ُب الن فس،   بقضاًء اهلل رسوخ اإلٲبافك 

أف ، كاإلٲباف بكالرضا، كعدـ االلتفات إٔب ما خيص  بو الغّب من أمور الدنيا الفانية
األرزاؽ كحظوظ الدنيا إ٭با ٘برم با٤بقادير، كأف نفسنا لن ٛبوت حٌب تستكمل رزقها 

ْٗ حمس :قاؿ اهلل ر لئلنساف ال بد  أف يأتيو. كأف ما قيدٍّ كأجلها،  ُٟ َٜ َٜة ثَحْ ْٙ ُٚ ََُص ََنْ
جَْية ْٗ ِِف اِْلَيَةةِ الَّ ُٟ هِحَظَذ  .[ِّ]الزخرؼ: ىجسَ٘

ال حسد إال في اثنتين: رجل آتاه اهلل ماال، َفَسلََّطُو كقد جاء ُب ا٢بديث: ))
 .(ُ)((لمها، ورجل آتاه اهلل حكمة، فهو يقضي بها ويععلى ىلكتو في الحقّْ 

 

                                                

     [.ُٖٔ[، مسلم ]ُُْٕ، َُْٗ، ّٕ( صحيح البخارم ]ُ)
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ال حسد إال في اثنتين: رجل آتاه اهلل القرآف فهو يقـو بو آناء كُب ركاية: ))
 .(ُ)((، فهو ينفقو آناء الليل، وآناء النهارالليل، وآناء النهار، ورجل آتاه اهلل مااًل 
ال  مقاـ ُب حقيقتو نفسيٌّ  كىو زىد ا٤بستٍغًِب،كحقيقة الزىد ُب اإلسبلـ ىي ُب 

بًة ِِف حمس :هلل قاؿ ا .ظاىر ِ ََل يَْصَذِفيُه٠َن ََضْ ِٔ اّلِلٍّ وا ِِف َشبِي ْخِِصُ
ُ
َٚ أ ِي َراءِ اَّلٍّ َِ ٍُ لِْٖ

ل٠َُن اَلٍّةَس 
َ
ْٗ ََل يَْصد ُٞ ة َٙ ْٗ بِِصي ُٟ ًِ تَْهرُِذ ٍَّ َٚ اَلٍَّه ِ٘ ْىَِٜيةءَ 

َ
ُٔ أ ُٗ اْْلَةِٞ ُٟ رِْض َُيَْصُج

َ
اْْل

  [.ِّٕ]البقرة: ىجسإِِْلَةًٌة
َس اْلِغَنى َعْن َكثْػَرِة اْلَعَرِض َوَلِكنَّ اْلِغَنى ِغَنى لَيْ : ))النيب  قاؿك 
 . (ِ)((النػَّْفسِ 

 .أك من حظوظ الدنيا ،ما يصيبو من حطاـ الدنيا كمتاعها (:(كثرة العرض))ك
ال كثرة  ،غُب النفس كشبعها كقلة حرصها ىو الغُب احملمود أف :كمعُب ا٢بديث

 .ا٤باؿ مع ا٢برص على الزيادة
قد أفلح من ىدي إلى اإلسالـ، ورزؽ الكفاؼ، وقنع : ))كُب ا٢بديث

 .(ّ)((بو
وال تجعل الدنيا أكبر ىمنا وال مبلغ : )) كمن دعائو

 .(ْ)((علمنا
 

                                                

    [. ُٖٓ[، مسلم ]ِٕٗٓالبخارم ] ( صحيحُ)
 [.ِْٕٔ[، كمسلم ]َُٖٔأخرجو البخارم ُب )صحيحو( ] (ِ)
[. كما أخرجو عن فضالة بن عبيد كل من ُّْٖعن عبد اهلل بن عمرك بن العاص ]( أخرجو ابن ماجو ّ)

 اد"، ككافقو الذىيب.[ كقاؿ: "صحيح اإلسنُْْٕ[، كا٢باكم ]ٕٖٕالطربا٘ب ]
كأخرجو أيضنا: [، كقاؿ: "حسن غريب". َِّٓ[، كالَبمذم ]ُّْأخرجو ابن ا٤ببارؾ ُب )الزىد( ] (ْ)

[، كقاؿ: "ىذا حديث صحيح على شرط البخارم كٓب ٱبرجاه". كسكت عنو ُّْٗا٢باكم ]
 لعبلمة ا٤بناكم[. قاؿ اُُٖٗ[، كالديلمي ]َُِّْالذىيب. كأخرجو أيضنا: النسائي ُب )الكربل( ]

 (ِ/ُّّ فا٢بديث ألجلو حسن ال" :)(: "فيو عبيد اهلل بن زحر ضعفوه"، قاؿ ُب )ا٤بنار
 صحيح". 
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اعلم أف صاحب القناعة ىو الغِب كليس بالكثّب ا٤باؿ؛ : "قاؿ ابن ا١بوزم 
 .(ُ)"فإف الغُب غُب النفس

ِٙ حمس :كقد قيل ُب تفسّب قوؿ اهلل  ْٚ َن َ٘ ٌٚ ِ٘ ٠َ ُمْؤ ُٞ جََْث َو
ُ
ْو خ

َ
ٍر أ َْ ْٚ َذ َٔ َغةِِلًة ِ٘

٠ُٖنَ  َٙ ة ََك٠ُٛا َحْه َ٘  ِٚ ْخَص
َ
ْٗ ثِأ ُٞ ْجَر

َ
ْٗ أ ُٟ ٍّٜ ّيَِجًح َوََلَْجزِيَ ـَ ُٝ َخيَةةً  ٍّٜ ُْٜديِحَ ا٢بياة  [:ٕٗ]النحل: ىجسٌََٖ

 . (ِ)الطيبة: القناعة
 .كثّبة القناعة كالكفاؼ كعدـ التبسط ُب مبلذ الدنياكاألحاديث ُب فضل 

حضور كتكوف الوقاية من آفات التنازع على حطاـ الدنيا كذلك من خبلؿ 
 ٦بالس العلماء، كاإلكثار من ٠باع ا٤بواعظ الٍب ترغب ُب اآلخرة.

 أف يتذكر اإلنساف كيف يكوف حالو عند ا٤برض، كالًكرب، كعند مفارقة الدنيا،ك 
 ا٢بشر كالعرض على اهللند كععند البعث كالنشور، ك عند السؤاؿ، ك كعند دخولو قربه، 

 تعأب.
 ،أكصِب : قاؿ رجل لداكد الطائي صحبة الصا٢بْب:كتكوف الوقاية كذلك ب

كأكثرىم لك اصحب أىل التقول؛ فإهنم أيسر أىل الدنيا عليك مؤكنة،  قاؿ:
 .(ّ)معونة

٦بالسة العارؼ تدعوؾ من ست إٔب ست: من الشك " :قاؿ ابن القيم ك 
اء إٔب اإلخبلص، كمن الغفلة إٔب الذكر، كمن الرغبة ُب الدنيا إٔب إٔب اليقْب، كمن الري

 .(ْ)"الرغبة ُب اآلخرة، كمن الكرب إٔب التواضع، كمن سوء الطوية إٔب النصيحة
اآلثار التبصر بك  ،عن العاقبة االحَباز عن أسباب الغفلةكتكوف الوقاية كذلك ب

كٰبصل بسد باب  ن الدنيا،التقلل مك الدنيا، التنازع على حطاـ ا٤بَبتبة على 

                                                

 (.ِْٖ/ُكشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب ) (ُ)
 (.ُٔٔ -ُٓٔ/ٓ(، الدر ا٤بنثور )ُِِ/ّلعيوف )(، النكت كاَِٗ/ُّٕب الطربم )( انظر: تفسِ)
 (.ِٔ/ُ( موسوعة ابن أيب الدنيا )ّ)
 (.ِِّ/ّمدارج السالكْب ) (ْ)
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، ك٫بو ذلك ،اا كملبسن ا كمسكنن  كمشربن منو مأكبلن  كاالقتصار على ما ال بد   ،التوسعات
 ، كإعانة الفقراء كاحملتاجْب. كاإلنفاؽ ُب سبيل اهلل 

كتاب اهلل إمعاف النظر كالفكر ُب  ا٤ببادرة إٔب الطاعات، ك بكتكوف الوقاية كذلك 
  كسنة رسولو  ظر ُب سّب السلف الصاّب كالعلماء.كتب السّبة، كالن، كقراءة  

يعلم شدة العيش كمن يتأمل حاؿ الص حابة كالس لف الص اّب كما كانوا عليو من 
أف ذلك ٓب ٲبنعهم من ا٤بسارعة إٔب الطاعات، كٓب ٲبنعهم من السؤاؿ عن كل ما 

  .من اهلل  ينفعهم ُب دينهم كدنياىم، كيقرُّم
حبٍّ الدنيا كالتنازع النفس كتطهّبىا من آفات  جاىدةٗبكذلك كتكوف الوقاية  

 ٝبيع األحواؿ.ُب  راقبة اهلل كٗب، حطامهاعلى 
 

 :هوىالاتباع ثالثًا: 
 تعريف الهوى: - ٔ

  .(ُ)ا٥بول: ميبلف النفس إٔب ما تستلذه من الشهوات من غّب داعية الشرع
كيكوف ذلك ُب مقابلة  ،الباعث انبساطه ؛فس لسفل شهواهتانزكع الن  كقيل: "

  .(ِ)"معتلى الركح
 . (ّ)"ا٥بول ميل الطبع إٔب ما يبلئمو: " كقاؿ ابن ا١بوزم

ا٥بول: ميل النفس إٔب ما ٙببو أك ٙبب أف تفعلو دكف أف يقتضيو العقل قيل: "ك 
كلذلك ٱبتلف الناس ُب ا٥بول كال ٱبتلفوف ُب ا٢بق، كقد ٰبب ا٤برء  ؛السليم ا٢بكيم

                                                

(، ّْْ(، التوقيف على مهمات التعاريف، للمناكم )ص:ِٕٓ( انظر: التعريفات، للجرجا٘ب )ص:ُ)
(، كبصائر ذكم التمييز، مادة: ُّّ/ّ(، دستور العلماء )ِٔٗالكليات، أليب البقاء الكفوم )ص:

اعد الفقو، ٧بمد عميم اإلحساف (، قو ٕ/ُ(، كشف األسرار على أصوؿ البزدكم )ّٗٓ/ٓ)ىوم( )
(. كقيل: "ميل النفس إٔب ما هتول من غّب تقييد بالشريعة" انظر: البحر ا٤بديد ّٓٓالربكٍب )ص:

(ٕ/ِّّ.) 
 (.ّْْ( انظر: التوقيف على مهمات التعاريف، للمناكم )ص:ِ)
 (.ُِ( ذـ ا٥بول، البن ا١بوزم )ص:ّ)
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أصل ا٥بول: ف .(ُ)"اب. فا٤براد با٥بول إذا أطلق أنو ا٥بول اَّرد عن الدليلا٢بق كالصو 
ألنو يهوم بصاحبو ُب الدنيا إٔب كل داىية، كُب اآلخرة إٔب  ؛ا٤بيل، ٠بي بذلك

 .(ِ)ا إال فيما ال خّب فيوكلذلك ال يستعمل غالبن  ؛ا٥باكية
 غّب فكر ُب مطلق ا٥بول يدعو إٔب اللذة ا٢باضرة من: "قاؿ ابن ا١بوزم 

ا لؤلٓب كاألذل ُب العاجل كإف كانت سببن - على نيل الشهوات عاجبلن  كٰبث ،عاقبة
كشهوة  ،فأما العاقل فإنو ينهى نفسو عن لذة تػيعىقٍّبي أ٤با، -كمنع لذات ُب اآلجل

الطفل يؤثر ما  أال ترل أف  ..ا للهولا للعقل كذمًّ ككفى ُّذا القدر مدحن  ،اتورث ندمن 
كقد يقع  ،فػىيػىٍفضيلي العاقل عليو ٗبنع نفسو من ذلك ، -اه إٔب التلفكإف أد-يهول 

 .التساكم بينهما ُب ا٤بيل با٥بول
البهائم  ألف   ؛-مىلىكىةى اإلرادة :أعِب-كُّذا القدر فيضٍّلى اآلدمي على البهائم 

 فهي تتناكؿ ما يدعوىا إليو ،كال فكر ُب مآؿ ،ال نظر ٥با إٔب عاقبة ،كاقفة مع طباعها
 ،كقت اتفق كتفعل ما ٙبتاج إليو من الركث كالبوؿ أم   ،الطبع من الغذاء إذا حضر

 .(ّ)"كاآلدمي ٲبتنع عن ذلك بقهر عقلو لطبعو
 
 :تباع الهوىاالمترتبة على المفاسد  - ٕ
 اتباع ا٥بول مفسده للقلب كصادٌّ عن ا٥بداية: أ.

لبلن تصيبي البدف. كإف  إف  ىناؾى من العلل ما يصيبي القلوب، كما أف  ىناؾ ع
 من أشدٍّ األمراض الٍب تصيب القلوب، كتكوف حائبلن دكف ا٥بداية: )اتباع ا٥بول(.

                                                

 (.ّٗ/ ِٕ( انظر: التحرير كالتنوير )ُ)
(، ا٤بفردات ُب غريب القرآف، للراغب األصفها٘ب ْٗٗ/ُ) (، الدر ا٤بصوفِّٔ/ّٖب الثعليب )انظر: تفس( ِ)

 (، ابن عادؿُٖٔ -ُٕٔ/ُٔ(، )ِٓ/ِ(، تفسّب القرطيب )ُُْ/ُِ(، تفسّب الرازم )ْٖٗ)ص:
 (.ِِ/ُ، البن القيم )(، ركضة احملبْبْٕٔ/ٕ(، )ِٕٔ/ِ)

 .(ُّ-ُِ( ذـ ا٥بول، البن ا١بوزم )ص:ّ)
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كقد جاء النهي عن اتباع ا٥بول؛ لكونو يضل صاحبو، كيكوف سببنا ُب إضبلؿ 
َؽ حمس: غّبه، كما قاؿ اهلل 

َ
ُٔ َوأ ْٚ َرجْ ِ٘ ٠َّٖا  ٠َاَء ٠ٍَُْم َُْد َؽ ْٞ َ

٠َّٖا َوََل دَتٍّجُِه٠ا أ

 ِٔ بِي ْٚ َش٠َاءِ الصٍّ ٠َّٖا َخ سًِْيا َوَؽ  . [ٕٕ]ا٤بائدة: ىجسَْ
عن اتباع من ضل بسبب اتباعو للهول، ككاف غافبلن عن  كقد هنى اهلل 

َِٓذةَب حمس :، كعن ا٤بآؿ ُب اآلخرة، فقاؿ طاعة اهلل  َّ إْ َْٛزَْلَة إَِِلْ
َ
َوخ

 َٚ ِ٘ ة بَْيَ يََديِْٝ  َٙ ِ ًُة ل ِ ُمَػّدِ َّ ُ ثِةِْلَ َْٛزَل اّلِلٍّ
َ
ة خ َٙ ِ ْٗ ث ُٟ َٜ ْٗ ثَحْ ًِٜٙة َنَٖيِْٝ ٌَةْخُس يْ َٟ َِٓذةِب َوُم إْ

ةًجة َٟ ِْٜ٘ ْٗ ِِشَْنًح َو ُِْٜ٘س َٜة  ٍ َجَهْٖ
ِ ُِٕكّ َّ َٚ اِْلَ ِ٘ ة َجةَءَك  ٍّٙ ْٗ َخ ُٞ ٠َاَء ْٞ َ

 ىجسَوََل دَتٍّجِْم أ
ُ َوََل حمس [،ْٖ]ا٤بائدة: َْٛزَل اّلِلٍّ

َ
ة خ َٙ ِ ْٗ ث ُٟ َٜ ْٗ ثَحْ ِن اْخُس

َ
٠َُٜك  َوأ ذِ ٍْ ْن َح

َ
ْٗ أ ُٞ ْٗ َواْخَذْر ُٞ ٠َاَء ْٞ َ

دَتٍّجِْم أ
 َّ ُ إَِِلْ َْٛزَل اّلِلٍّ

َ
ة خ َ٘ ْٚ َبْهِؼ  َجَم حمس [،ْٗ]ا٤بائدة: ىجسَخ ة َواتٍّ َٟ ِ ُٚ ث ِ٘ ْٚ ََل يُْؤ َ٘ ة  َٟ َّ َخْٜ ٍّٛ ٌَََل يَُػدٍّ

٠َاهُ َذََتَْدى رَِٛ حمس [،ُٔ]طو: ىجسَٞ ْْ ْٚ ذِ ُٝ َخ َٜة َُْٖجَ ْٖ ٍَ ْد
َ
ْٚ أ َ٘ ْمُرهُ َوََل دُِفْم 

َ
٠َاهُ َوََكَن أ َٞ ة َواتٍّجََم 

ة ـً مِرَْت َوََل دَتٍّجِْم حمس :كيقوؿ  [،ِٖ]الكهف: ىجسٌُُر
ُ
ة أ َٙ َْ  ْٗ َّ ٌَةدُْع َواْشَذِِ ِ ل ٌَِلَ

 ُٗ َُٜس ْنِدَل ثَحْ
َ
ِمرُْت ِْل

ُ
ْٚ َِْذةٍب َوأ ِ٘  ُ َْٛزَل اّلِلٍّ

َ
ة خ َٙ ِ ُْٜخ ث َ٘ ْٔ آ ْٗ َوُُ ُٞ ٠َاَء ْٞ َ

 [.ُٓ]الشورل:  ىجسأ
برجل فلينظر ىل ىو من أىل  فإذا أراد العبد أف يقتدمى " :يم قاؿ ابن الق

الذكر أك من الغافلْب؟ كىل ا٢باكم عليو ا٥بول أك الوحي؟ فإف كاف ا٢باكم عليو ىو 
 .(ُ)"اا٥بول كىو من أىل الغفلة كاف أمره فرطن 

إف  اتباع ا٥بول سبب لئلعراض كتكذيب اآليات البينة، كا٢بجج الظاىرة، 
ِٙرٌّ حمس: لزاجرة كما قاؿ اهلل كا٤بواعظ ا ٠ل٠ُا ِشْدٌر ُمْصَذ ُِ  2ِإَوْن يََرْوا آيًَح ُحْهرُِؽ٠ا َويَ

 ْٗ ُٞ ٠َاَء ْٞ َ
َجُه٠ا أ ث٠ُا َواتٍّ  [.ّ-ِ]القمر: ىجسَوَكذٍّ

من اتباع ا٥بول، كأكضح أنو من ا٤بضبلت عن ا٥بداية،  كقد حذ رنا النيب 
 ،يّْ في بطونكم وفروجكمشهوات الغَ  :إف مما أخشى عليكمحيث قاؿ: فقاؿ: ))

 . (ِ)((ومضالت الهوى
                                                

 (.ُْ( الوابل الصيب من الكلم الطيب )ص:ُ)
(: َُُ/ّ[. قاؿ ا٤بنذرم )ُُٓ[، كالطربا٘ب ُب )الصغّب( ]ّْْٖ[، كالبزار ]ُّٕٕٗأخرجو أٞبد ] (ِ)

(: "رجالو رجاؿ الصحيح؛ ألف أبا ا٢بكم ُٖٖ/ُ"بعض أسانيدىم رجالو ثقات". كقاؿ ا٥بيثمي )
 =فقاؿ: عن أىب ا٢بكم ىو ا٢بارث بن ا٢بكم، كقد ركل لوالبنا٘ب الراكم عن أيب برزة بينو الطربا٘ب 
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 .(ُ)((فتنومضالت الكُب ركاية: ))
ْٚ َخةَف حمس :كُب ا٤بقابل فإف  ٨بالفة ا٥بول سبيل الفبلح كما قاؿ اهلل  َ٘ ة  ٍّ٘ َوأَ

٠َى  َٟ ْ ِٚ ال َس َن ٍْ ةَم َربِِّٝ َوجَََه اَلٍّ َِ َوى  :3َ٘
ْ
أ َٙ ْ ٍَّٜح ِِهَ ال  [.ُْ-َْ]النازعات: ىجس;3ٌَإِنٍّ اْْلَ

، كصريح العقل ،م بصحيح الفكرلا ٤با أدل إليو العموافقن كرٗبا يكوف اتباعي ا٥بول 
الت حذير من االقتداء بأصحاب األىواء جاء  كلكنو ُب الغالب مضله ك٨بتلط؛ كلذلك

ْٗ ثَِيْْيِ ِنٍْٖم إِنٍّ َربٍّ حمس: كمتابعتهم حيث قاؿ  ِٟ ِ ٠َان ْٞ َ
٠ََّٖن ثِأ سًِْيا َِلُِؾ َْ َّ ِإَونٍّ 

 َٚ ْهَذِدي ُٙ ْ ُٗ ثِةل ْنَٖ
َ
٠َ أ موف كٰبللوف بأىوائهم يضلوف فيحرٍّ  أم: [،ُُٗ]األنعاـ: ىجسُٞ

َٚ حمسكقولو تعأب:  كشهواهتم، من غّب تعلق بشريعة. ْهَذِدي ُٙ ْ ُٗ ثِةل ْنَٖ
َ
٠َ أ ُٞ  َّ  :أم ،ىجسإِنٍّ َربٍّ

 إٔب الباطل، كا٢ببلؿ إٔب ا٢براـ. ا٤بتجاكزين ٢بدكد ا٢بقٍّ 
َٚ حمس ن اتٍّباع أىًل األىواء فقاؿ:ع كقد هنى ا٢بقُّ  ِي ٠َاَء اَّلٍّ ْٞ َ

َوََل دَتٍّجِْم أ
ْٗ َحْهِدل٠ُنَ  ِٟ ِ ْٗ ثَِربّ ُٞ ِ َو ٠َُِٜ٘ن ثِةْْلِخَرة َٚ ََل يُْؤ ِي َٜة َواَّلٍّ ِ ث٠ُا ثِآيَةد ذٍّ ٍّٗ حمس [،َُٓ]األنعاـ: ىجسَْ ثُ

ة َوََل دَتٍّجِْم  َٟ ْمرِ ٌَةدٍّجِْه
َ
َٚ اْْل ِ٘ َٜةَك لََعَ َِشِيَهٍح  ٠ُٙنَ َجَهْٖ َٚ ََل َحْهَٖ ِي ٠َاَء اَّلٍّ ْٞ َ

. [ُٖ]ا١باثية: ىجسأ
 األىواء. أىل اتباع من فهذه اآليات نص ُب التحذير

أف  اتباع ا٥بول مرضه سببو الركوفي إٔب الدنيا، كالغفلةي  كقد بْب ا٢بقُّ 
ْٗ حمس :عن اآلخرة، كاالنشغاؿ ٗبا يفُب، كإيثاره على ما يبقى، قاؿ اهلل  ِٟ ِ ِِف ٠ُُُٖب

ُ َمرًَؽةَمرَ  ُٗ اّلِلٍّ ُٞ ُ حمس :قولو  :قاؿ القرطيب  [.َُ]البقرة: ىجسٌض ٌََزاَد ُٗ اّلِلٍّ ُٞ ٌََزاَد
فلم يتفرغوا من ذلك إٔب  ،ككلهم إٔب أنفسهم، كٝبع عليهم ٮبـو الدنيا :أم" ،ىجسَمرًَؽة

  .(ِ)اىتماـ بالدين"
 ألنو إال   كوتر  من ا٤بستقيم الطريق ترؾ كما ،اهلل  دكف من يعبدي  إلوه  ا٥بول إف  

 ىواه. قد اتبع

                                                                                                                            

(، كالبيهقي ُب )الزىد الكبّب( ِّ/ِالبخارم كأصحاب السنن". كما أخرجو أبو نعيم ُب )ا٢بلية( )=
[ُّٕ.] 

 ."ركاه أٞبد، كرجالو رجاؿ الصحيح" :(َّٔ-َّٓ /ٕ)قاؿ ا٥بيثمي  [.ُِٕٕٗأخرجو أٞبد ] (ُ)
 .(ُٕٗ/ُ( تفسّب القرطيب )ِ)
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 من التزاـو  كما يقتضيو ىذا اإلٲبافي  اإلٲباف باهلل  يتصور بعض الناس أف  ك 
الناس كجدكا ليكونوا أحرارنا، كلينطلقوا  ٥با، كأف   كتقييده  ،للنفس بالدين إ٭با ىو تكبيله 

أماـ  ا٢برية فذى مناالديني  ، فيشبعوا رغباهتم كأىوائهم، فهل سد  ُب ا٢بياة على طبيعتهم
 اإلنساف ا٤بكلف؟!

ه أك ما يقابلويء العقل البشرم ال ٲبكن أف ٱبلو من الش   ف  كا١بواب أ ، كضدٍّ
اشتغل تلقائيًّا باإلٲباف بسواه، سيؤمن ُّواه فيتبعو على  فإذا خبل من اإلٲباف باهلل 

ِ حمس: ليس لو ضابط، يقوؿ اهلل  ٫بو ُّيمي   ََذ إ
ِٚ اَّتٍّ َ٘ يَْخ 

َ
َرخ

َ
َْٛخ دَُس٠ُن أ

َ
ٌَد

َ
٠َاهُ أ َٞ  ُٝ َٟ َ ل

ُ حمس :كقاؿ  ،[ّْ]الفرقاف: ىجسَنَٖيِْٝ َوكِيًَل  ُٝ اّلِلٍّ ٍّٖ َؽ
َ
٠َاهُ َوأ َٞ  ُٝ َٟ َ ََذ إِل ِٚ اَّتٍّ َ٘ يَْخ 

َ
ٌََرخ

َ
أ

رم الىثنا خلفو، طالبنا للزيادة، فبل با٤باؿ فيج -مثبلن - سيؤمن [.ِّ]ا١باثية: ىجسلََعَ نِْٖمٍ 
سيؤمن باللذة فيشرب كيز٘ب مصدر حصل عليو.. يؤدم حقًّا، كال يبإب من أم 

يقوؿ النيب  على ٦بتمعو. خطرو  كيفسق كيتحلل، فتضيع شخصيتو، كيصبح مصدرى 
(( :تعس عبد الدينار، والدرىم، والقطيفة، والخميصة))(ُ) . 

َلُل حمس :كالقرآف يشّب إٔب ىذا ا٤بعُب ُب قولو  ِ إَِلٍّ الؾٍّ َّ ةَذا َبْهَد اِْلَ َٙ  ىجسَذ
أك  إما إٲباف باهلل  كال ٲبكن أف يرتفع النقيضاف. ،و ال فراغأم: أن   [،ِّ]يونس:

 َأوْ  َفُمْعِتُقَها نَػْفَسوُ  فَػَباِئعٌ  يَػْغُدو النَّاسِ  ُكلُّ : ))إٲباف بسواه. كقد قاؿ النيبُّ 
 ُب )النونية(: . كيقوؿ ابن القيم (ِ)((ُموِبُقَها

يػػػػلو برؽٍّ الن فػػػػػػػفب       وػػػػػوا لػػػلقػػذم خػػربوا من الرٍّؽ الػػػى          افػػطػػػػس كالش 
 رمافػػػػػذؿ كا٢بػػػارتضػػوا بال دػػػفق       ال ترض ما اختاركه ىم لنفوسهم        
 (ّ)ٓب يسق منها الرب ذا الكفراف       اكت الدنيػا جناح بعوضةػػػػػػػػلو س        

                                                

 [.ِٕٖٖ، ِٖٖٔ( صحيح البخارم ]ُ)
 [. ٔٓٓ( صحيح مسلم ]ِ)
 (.َّٖمًب القصيدة النونية )ص: (ّ)
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للهول، كليس  فهو متبعه   كلرسولو  ا هللبن اإلنساف إف ٓب يكن مستجي ف  إ
، أك تتبعى ا٥بول، بْب الطريقْب ، كال طريقه ا٤بنزلتْبىناؾ منزلة بْب  . فإم ا أف تتبعى ا٢بق 

 ا٣بطأ كاتباع ا٥بول قرينْب، كجعل الصواب ك٨بالفة ا٥بول قرينْب. فقد جعل اهلل 
َٜة حمس  -:اهلل  كما قاؿ-كأحد األمرين يرفع صاحبو، كاآلخر يهوم بو  َول٠َْ ِطئْ

٠َاهُ  َٞ َجَم  رِْض َواتٍّ
َ
ْخَلَ إَِل اْل

َ
ُٝ أ ٍّٜ ة َوَِٕٓ َٟ ِ َٜةهُ ث  [.ُٕٔ]األعراؼ: ىجسلََرَذْه

كالعدؿ؛ فإف أساس العدؿ: اتباع  ا٢بقطريق يتناقض مع سلوؾ إف  اتباع ا٥بول 
 ف  ٰببُّ ا٤بقسطْب. كُب ا٤بقابل فإ ؛ فإنو ا٢بق، كىو سببه حملبة اهلل 

، كالضبلؿي سببه ُب العذاب الشديد يـو  للضبلؿ عن سبيل اهلل اتباع ا٥بول سببه 
٠ََّٖن حمس :القيامة. يقوؿ اهلل  َٚ يَِؾ ِي ِ إِنٍّ اَّلٍّ ِٔ اّلِلٍّ ْٚ َشبِي َّ َخ ٠َى َذُيِؾٍّٖ َٟ ْ َوََل دَتٍّجِِم ال

ة نَُص٠ا ي٠ََْم اِْلِ  َٙ ِ ْٗ َنَذاٌب َطِديٌد ث ُٟ َ ِ ل ِٔ اّلِلٍّ ْٚ َشبِي : كقاؿ اهلل  [،ِٔ]ص: ىجسَصةِب َخ
ْن تَْهِدل٠ُاحمس

َ
٠َى أ َٟ ْ  [.ُّٓ]النساء: ىجسٌَََل دَتٍّجُِه٠ا ال
فاتباع ا٥بول ٰبمل على الشهادة بغّب ا٢بق، كعلى ا١بور ُب " :قاؿ القرطيب 

 .(ُ)"ا٢بكم، إٔب غّب ذلك
، كمورٍّثه لقبيح  إف  اتباع ا٥بول مفسده للقلب، كصادٌّ عن ا٥بداية كا٢بقٍّ

كأما ا٥بول فهو عن ا٣بّب صىادٌّ، كللعقل ميضىادٌّ؛ ":  ا٤باكردماإلماـ قاؿ خبلؽ. األ
ألنو ينتج من األخبلؽ قبائحها، كيظهر من األفعاؿ فضائحها، كٯبعل سَب ا٤بركءة 

 .(ِ)"ار مسلوكن ا، كمدخل الش  مهتوكن 
ػرت على كأقبحي صػفةو ظهػ ،خالط القلب داءو  شرُّ إف  اتباع ا٥بول داءه عظيم، ك 

كالضوابط  ،فبل يعرؼ من ا٤بوازين العقليػػة ،إذا ٛبك ن من ا٤برء أذىب عقلىوي  ،السػػلوؾ
 ما بأذنيو إال   كال يسمعي  ، ما يهولفبل يػيٍبًصري بعينيو إال   ، ما كافق ىواهالفكريًة إال  

 ،ع ا٣بّبكييًصمُّوي عن ٠با  ،ُب العواقب كالنظرً  ،ا٢بق فييعميو ا٥بول عن استبصارً  ،ٰبب
 .للحقٍّ  كاإلذعافً 

                                                

 (.ُّْ/ٓتفسّب القرطيب )( ُ)
 (.ِٗ( أدب الدنيا كالدين )ص:ِ)
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فأقحػػم  ،قل  حياؤه من اهلل  فملكى جوارحىوي  ،مؤل قلبىوي ا٥بولكمٌب 
يػٍّزي بْب حبلؿو أك حراـ ،نفسػػو ُب معاصيػػو أك باطل. ككثرٍت  كال يفرٍّؽي بْب حق   ،فبل ٲبي

 ،ُب ىذا فيطعني  ،اس كحقوقهمبل يبإب بأعراض الن  ف ، مع ذلك جيٍرأتيوي مع عباد اهلل
 ما  ُب ا٢بياة كا٤بسعور ال يلوم على شيء إال   ينطلقي ك  ،كيأكلي ماؿ ىذا ،ىذا كيشتمي 

ك٧بارميوي  ،كحدكديهي  ،أك راحة نفسو. فأما ديني اهلل تعأب ،بإكثار مالو ،كاف منفعةن لو
 كال ،فبل يكَبث ٥با ،كحرماتػيهيم ،كأعراضيهيم ،كأما حقوؽي الناس ،فآخري ما يفكٍّري فيو

كال  ،ا تػرؾكال شرًّ  ،ا فػعلكال خّبن  ، اجتػػنبكال باطػػبلن  ،ا اتبػػعحقًّ  فبل ،ٚبطيري لو بباؿ
ا٥بول على  استبدادى  :أنواع االستبداد من أشدٍّ كإف   .ا أنكركال منكرن  ،ا أٍسدلمعركفن 
 .كا١بهل على العلم ،العقل

ا٥بول شيئنا  كاتباع ا٥بول من أمراض القلوب، كمفسدات األعماؿ، كما خالط
أخرجو من االتباع إٔب االبتداع كالضبللة، كصار صاحبو  إذا خالط العلمى إال  أفسده، ف

إف كقع ُب ك  ،إٔب الرياء ك٨بالفة السنة اأخرجهالعبادة إف كقع ُب ك  ،من أىل األىواء
 إف اتبعتى ف ..إٔب غّب ذلك. عن سبيل اهلل كالصدٍّ كا١بور ا٢بكم أخرجو إٔب الظلم 

 كصلك إٔب ا١بنة، كإف اتبعت ا٥بول أكصلك إٔب النار.ا٢بق أ
 ا٤بعاصي كالكفر:  ب.

 كرسولو ة اهلل تقدٙب ىول النفس على ٧بب  إ٭با تنشأ ا٤بعاصي من 
.كقد يؤكؿ ذلك إٔب اال٫براؼ التاـ، كالكفر البواح ،  

 الفساد العظيم كالببلء العاـ:  ج.
َجَم حمس: بلءو عاـ، كما قاؿ اهلل ، كبعظيم إٔب فسادو  مول يؤدا٥باتباع  ف  إ َول٠َِ اتٍّ

 ٍّٚ ِٟ ْٚ ذِي َ٘ رُْض َو
َ
٠َاُت َواْْل َٙ َصَدِت الصٍّ ٍَ َٕ ْٗ ُٞ ٠َاَء ْٞ َ

ََّ أ  [. ُٕ]ا٤بؤمنوف: ىجساِْلَ
، كا٤براد: لو أجاُّم اهلل إٔب قاؿ ٦باىد، كأبو صاّب كالسدم: ا٢بق ىو اهلل "

رُْض حمس ،ما ُب أنفسهم من ا٥بول، كشرع األمور على كفق ذلك
َ
٠َاُت َواْْل َٙ َصَدِت الصٍّ ٍَ َٕ

 ٍّٚ ِٟ ْٚ ذِي َ٘ ل٠َََْل ُّٛزَِل حمس أم: لفساد أىوائهم كاختبلفها، كما أخرب عنهم ُب قو٥بم: ،ىجسَو
ْريَتَْيِ َنِليمٍ  َِ َٚ إْ ِ٘  ٍٔ ْرآُن لََعَ رَُج ُِ َذا إْ َّ حمسٍب قاؿ:  ،ىجسَٞ ِ ٠َن رَّْمََخ َربّ ُٙ ِص ِْ ْٗ َح ُٞ َ

 ىجسأ
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َٚ رَّْمَحِ َرّّبِ إِذًا حمس: كقاؿ  ،[ِّ -ُّ]الزخرؼ: ِ ٠َن َخَزان ُٓ ِٖ ْٙ ْٗ َت جُْذ
َ
ْٔ ل٠َْ خ ُُ

نَْصةُن َرُذ٠ًرا ةِق َوََكَن اْْلِ ٍَ جْ ْٗ َخْظيََح اْْلِ ُذ ْٓ ْمَص
َ
ْٗ َِٛػيٌت حمس كقاؿ: ،[ََُ]اإلسراء: ىجسَْل ُٟ َ ْم ل

َ
أ

ِّ ٌَإِذًا ََل يُْؤد٠َُن اَلٍّةَس ًَِِْٛيا ْٖ ُٙ ْ َٚ ال تبيْب عجز العباد  ففي ىذا كلو .[ّٓ]النساء: ىجسِ٘
كاختبلؼ آرائهم كأىوائهم، كأنو تعأب ىو الكامل ُب ٝبيع صفاتو كأقوالو كأفعالو، 

 فا٢بقُّ  .(ُ)"تعأب كتقدس، فبل إلو غّبه، كال رب سواه ،كشرعو كقدره، كتدبّبه ٣بلقو
ر الكوف كلو، فبل ينحرؼ الواحد يدب   ثابت، كاألىواء كثّبة متقلبة. كبا٢بقٍّ  كاحده 

لرغبة طارئة. كلو خضع الكوف لؤلىواء  ؛٥بول عارض، كال تتخلف سنتو ؛موسونا
العارضة، كالرغبات الطارئة لفسد كلو، كلفسد الناس معو، كلفسدت القيم كاألكضاع، 
كاختلت ا٤بوازين كا٤بقاييس كتأرجحت كلها بْب الغضب كالرضى، كالكره كالبغض، 

ما يعرض من األىواء كا٤بواجد كاالنفعاالت  كالرغبة كالرىبة، كالنشاط كا٣بموؿ..كسائر
كالتأثرات.. كبناء الكوف ا٤بادم كا٘باىو إٔب غايتو كبلٮبا ُب حاجة إٔب الثبات 
، ال يتخلف كال يتأرجح كال ٰبيد.  كاالستقرار كاالطراد، على قاعدة ثابتة، كهنج مرسـو

شريع للحياة كمن ىذه القاعدة الكربل ُب بناء الكوف كتدبّبه، جعل اإلسبلـ الت
كتنسق أجزاءه  ،ا من الناموس الكو٘ب، تتواله اليد الٍب تدبر الكوف كلوالبشرية جزءن 

ا. كالبشر جزء من ىذا الكوف خاضع لناموسو الكبّب فأكٔب أف يشرع ٥بذا ا١بزء ٝبيعن 
من يشرع للكوف كلو، كيدبره ُب تناسق عجيب. بذلك ال ٱبضع نظاـ البشر لؤلىواء 

 ا ٱبضع للحق الكلي، كلتدبّب صاحب التدبّب.إ٭ب ،فيفسد كٱبتل
    :ظهور االختبلؼ ا٤بذمـو بْب ا٤بسلمْب  د.

: "فكل مسألة حدثت ُب اإلسبلـ فاختلف الناس فيها، كٓب قاؿ الشاطيب 
يورث ذلك االختبلؼ بينهم عداكة كال بغضاء كال فرقة، علمنا أهنا من مسائل 

كة كالتنافر كالتنابز كالقطيعة، علمنا أهنا اإلسبلـ، ككل مسألة طرأت فأكجبت العدا
ليست من أمر الدين ُب شيء، فيجب على كل ذم دين كعقل أف ٯبتنبها. كدليل 

ًَ بَْيَ حمس :ذلك قولو  ٍّٕ
َ
ْنَداءً ٌَد

َ
ْٗ أ ْٜذُ ُْ ْٗ إِذْ  ِ َنَٖيُْس ََٙخ اّلِلٍّ ُروا ِْٛه ُْ َواذْ

                                                

 (.ْٖٓ -ْْٖ/ٓ( تفسّب ابن كثّب )ُ)
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ذِِٝ إِْخ٠َاًٛة َٙ ْٗ ثِِْٜه ْغجَْدُذ
َ
ْٗ ٌَأ فإذا اختلفوا كتقاطعوا، كاف  [،َُّ]آؿ عمراف: ىجس٠ُُُٖبُِس

ْٗ َوََك٠ُٛا حمس: كقاؿ اهلل  .(ُ)"ذلك ٢بدث أحدثوه من اتباع ا٥بول ُٟ َٜ َٚ ٌَر٠ٍُُّا دِي ِي إِنٍّ اَّلٍّ
أىل األىواء كالبدع  : "ىذه اآلية تعمُّ  قاؿ ابن عطية [.ُٗٓ]األنعاـ: ىجسِطَيًهة

ُب ا١بدؿ كا٣بوض ُب الكبلـ، ىذه  كالشذكذ ُب الفركع كغّب ذلك من أىل التعمق 
 .(ِ)"كمظنة لسوء ا٤بعتقد ،كلها عرضة للزلل

 اتباع ا٤بتشابو: ىػ.
، كىو تباع ا٥بولاا٤بَبتبة على إف اتباع ا٤بتشابو من نصوص الشرع من ا٤بفاسد 

، كما قاؿ اهلل  ْٗ َزيٌْو َذَيتٍّ حمس :من أسباب الزيغ عن ا٢بقٍّ ِٟ ِ َٚ ِِف ٠ُُُٖب ِي ة اَّلٍّ ٍّ٘ َ ة ٌَأ َ٘ جُِه٠َن 
وِيِِٖٝ 

ْ
َٜحِ َواثْذَِيةءَ دَأ ُٝ اثْذَِيةءَ إٍِْذْ ِْٜ٘ َٝ  [.ٕ]آؿ عمراف: ىجستََظةثَ

  كالتوفيق. ا٢برماف من العوف كالتأييد اإل٥بي  ك.

 متبع ا٥بول يصاب ٗبرض القلب ٍب قسوتو كموتو.  ز.
 باال٫براؼ ُب الفكر كالسلوؾ. متبع ا٥بول يصاب  ح.
 ب كا٤بعاصي.االستهانة بالذنو طػ. 
 .بل ٯبدم معو النصح كاإلرشادف يصاب بالعجب كغركر العلم، متبع ا٥بول م.
 .متبع ا٥بول يفتح على نفسو مداخل الشيطاف ؾ.
 .  االبتداع ُب دين اهللاتباع ا٥بول مدخل  إٔب  ؿ.
 متبع ا٥بول يصاب بالتخبط كعدـ ا٥بداية إٔب الطريق ا٤بستقيم.   ـ.
 كإبعادىم عن الطريق. ،لى إضبلؿ اآلخرينمتبع ا٥بول يعمل ع ف.

 .سوء ا٣باٛبة س.
 سوء العاقبة ُب اآلخرة. ع.
 

 

                                                

 (.ّٕٓ -ّْٕ(، ك)االعتصاـ( )ص:ُْٔ -ُّٔ/ٓ( بتصرؼ عن )ا٤بوافقات( )ُ)
 (.ّْٔ/ِوجيز، البن عطية )احملرر ال (ِ)
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 أسباب اإلذعاف للهوى: - ٖ
إف  معرفة سبب اإلذعاف للهول من ا٣بطوات التمهيدية األكٔب لعبلج ىذا 

 الداء، فهي تفيد تشخيص ا٤برض، ٍب النظر ُب آليات العبلج. 
 ء ٗبعا١بة دكافع اإلذعاف للهول، كأسبابو.كتكوف الوقاية من ىذا الدا

 كمن ىذه األسباب: 
اث كعدـ االكَب  ،ضعف الوازع الديِب، كالذم ينشأ عن ا١بهل باهلل  أ.

 للمآؿ ُب اآلخرة.
 :كرسولو  فراغ القلب عن ٧ببة اهلل   ب.
 ٦بالسة أىل األىواء كا١بور كا٣بيانة:  ج.
 .كاالستقامة كأىل العدؿ كا٣بّب البعد عن ٦بالسة العلماء كالصا٢بْب  د.
 ا١بهل بآثار ا٥بول كمآالتو.  ىػ.
 الزىو كا٤براء كاَّادلة بالباطل.الكرب كالعجب ك  ك.
 سوء الَببية األكٔب:  ز.

إف الَببية األكٔب ٥با أثره ُب صياغة شخصية اإلنساف كأخبلقو ُب بيتو ك٦بتمعو. 
 كراء العواطف كالرغائب.  تألفي الن فس ا٤بعاصي، كتنساؽكبسوء الَببية 

 اال٫براؼ الفكرم: ح.
كيكوف البناء على مقدمات فاسدة تتضمن اختبلالن كا٫برافنا عن ا٢بق، ٍب ترسخ 

 تلك ا٤ببادئ ُب النفس، كيصعب الت حرُّر منها.
 التحصيل: عدـ االصطبار على مشاؽ  طػ.

ق ُب العلم ك٨بالفة ا٥بول للح: " عبد الرٞبن بن ٰبٓب ا٤بعلميقاؿ الشيخ 
و ٰبتاج إٔب البحث كالنظر، كُب ذلك مشقة فإن   ؛عتقاد قد تكوف ٤بشقة ٙبصيليةالكا

ا للتوفيق كٰبتاج إٔب لزـك التقول طلبن  .كٰبتاج إٔب سؤاؿ العلماء كاالستفادة منهم
 .(ُ)"كُب ذلك ما فيو من ا٤بشقة ،كا٥بدل

                                                

 (.ُّ-ُِالقائد إٔب تصحيح العقائد )ص: (ُ)
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 عدـ االصطبار على مشاؽ التكليف: م.
  (ُ)-كال سيما ُب بداية األمر قبل أف يعتاده–من االصطبار كال بد ُب التكليف 

ةحمس: كما قاؿ اهلل  َٟ ِ َواْغَفِبْ َنَٖيْ ََلة َّ ثِةلػٍّ َٖ ْٞ َ
ُمْر أ

ْ
كقاؿ  [،ُِّ]طو: ىجسَوأ

: قاؿ اإلماـ النوكم  .(ِ)((الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر): )النيب 
مكلف  ،هوات احملرمة كا٤بكركىةأف كل مؤمن مسجوف ٩بنوع ُب الدنيا من الش :معناه"

كانقلب إٔب ما أعد اهلل تعأب لو  ،فإذا مات اسَباح من ىذا ،بفعل الطاعات الشاقة
كأما الكافر فإ٭با لو من ذلك ما  .كالراحة ا٣بالصة من النقصاف ،من النعيم الدائم
 ،فإذا مات صار إٔب العذاب الدائم -مع قلتو كتكديره با٤بنغصات-حصل ُب الدنيا 

 .(ّ)"كشقاء األبد
للببلء، فمن ا١بهل أف ٱبفى على  كضعتالدنيا ":  ا١بوزمقاؿ ابن ك 

اإلنساف مراد التكليف؛ فإنو موضوع على عكس األغراض، فينبغي للعاقل أف يأنس 
اء: فإف أعطي مراده عرض، تعبد اهلل بالدغبلوغ  كسأؿبانعكاس األغراض، فإف دعا، 

غي أف يلح ُب الطلب؛ ألف الدنيا ليست لبلوغ شكر، كإف ٓب ينل مراده فبل ينب
ْٗ حمس األغراض، كليقل لنفسو: ٠َ َِشٌّ َُٕس ُٞ ْن َُتِج٠َّا َطحْبًة َو

َ
  [.ُِٔ]البقرة: ىجسوََنََس أ

كمن أعظم ا١بهل: أف ٲبتعض ُب باطنو النعكاس أغراضو، كرٗبا اعَبض ُب 
 .(ْ)"الباطن، أك رٗبا قاؿ: حصوؿ غرضي ال يضر، كدعائي ٓب يستجب!

                                                

 سيأٌب بياف ذلك.( ُ)
 [. ِٔٓٗ( صحيح مسلم ]ِ)
 (.ّٗ/ُٖ( شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم )ّ)
قاؿ:  : أف رسوؿ اهلل عن أيب ىريرة  :جاء ُب ا٢بديث(. كقد ّٗٗ)ص: صيد ا٣باطر (ْ)

[. َّْٔجل، يقوؿ: دعوت فلم يستجب ٕب(( صحيح البخارم ]))يستجاب ألحدكم ما ٓب يع
[: ))ال يزاؿ يستجاب للعبد، ما ٓب يدع بإٍب أك قطيعة رحم، ما ٓب يستعجل(( ِّٕٓكعند مسلم ]

قيل: يا رسوؿ اهلل ما االستعجاؿ؟ قاؿ: يقوؿ: ))قد دعوت كقد دعوت، فلم أر يستجيب ٕب، 
 فيستحسر عند ذلك كيدع الدعاء((.
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كال يزاؿ العبد يعا٘ب الطاعة كيألفها كٰببها كيؤثرىا حٌب " :قاؿ ابن القيم 
ا، كٙبرضو عليها، كتزعجو عن برٞبتو عليو ا٤ببلئكة تؤيزُّهي إليها أزن  يرسل اهلل 

 فراشو ك٦بلسو إليها.
إليو الشياطْب، فتؤزه  كال يزاؿ يألف ا٤بعاصي كٰببها كيؤثرىا، حٌب يرسل اهلل 

 ا.إليها أزن 
فكانوا من أكرب أعوانو، كىذا قوم جن دى  فاألكؿ قومٌّ جن دى الط اعىةى با٤بدد،

فبل بد من ٞبل النفس على ما فيو صبلحها  .(ُ)"ا عليوا٤بعصية با٤بدد فكانوا أعوانن 
 ا٤بضي ُّا إٔب ما يرضي اهللكسعادهتا بسلوؾ طريق االستقامة ك٨بالفة ا٥بول، ك 

،  كالصرب كالتقولالطاعة على  هاتركيضك.  
 :صعوبة االعَباؼ با٣بطأ ؾ.
 الغفلة عن العاقبة:  ؿ.

اعلم أف مطلق ا٥بول يدعو إٔب اللذة ا٢باضرة من غّب " :قاؿ ابن ا١بوزم 
ا لؤلٓب كاألذل ُب  كإف كانت سببن كٰبث على نيل الشهوات عاجبلن  ،عاقبة فكر ُب
نفسو عن لذة تػيعىقٍّبي أ٤با  فأما العاقل فإنو ينهى، كمنع لذات ُب اآلجل ،العاجل

 .(ِ)"ا للعقل كذىمًّا للهولككفى ُّذا القدر مدحن  ،اكشهوة تػيوىرٍّثي ندمن 
كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب: )عقبات ُب طريق ا٥بداية كسبل الوقاية 

 كالعبلج منها(.
 
 

  

                                                

 (.ٔٓواب الكاُب )ص:ا١ب (ُ)
 (.ُّ-ُِذـ ا٥بول )ص: (ِ)
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 الفساد االجتماعي واألخالقي: رابًعا:
: تفشي الفساد األفعاؿ ا٤بنكرة ربصور الفساد كاإلفساد، كأكإف من أعظم 

 االجتماعي، كغياب القانوف األخبلقي. 
، كقد  جاءت الشريعة اإلسبلمية ٗبا فيو صبلح الناس، فأكجبت كاجباتو

الفواحش ما ظهر كفرضت حدكدنا، كأحل ت للناس الط يبات، كحر مت عليهم ا٣ببائث ك 
 .منها كما بطن

، كمن أفحش كبائر الذنوبكىي من  ، جرٲبة الزنا :كمن الفواحش احملرمة
ا١برائم، فهي أصله لكثّبو من ا٤بفاسد، كىي من أعظًم اآلفاًت أثرنا كفتكنا ُب جسد 

 األمة.
؛ للداللة على عظيم خطره النفس ، كقتلً باهلل  بالشرؾً الزنا  كقد قرف اهللي 

شعاؿ إضاعة األنساب، كانتهاؾ ا٢برمات، كإك كأثره؛ فهو أصل ُب فساد األخبلؽ، 
 .العداكة كالبغضاء بْب الناس

عدـ الرٞبن:  عبادً  ا٤بهتدين من صفاتً  أف من كقد بْب  اهللي 
 :فقاؿ  اإلشراؾ بو، كعدـ قتل النفس احملرمة، كأهنم ٰبفظوف فركجهم عن الفواحش

ٍَِّّٕت حمس َس ا ٍْ ُذ٠َُٖن اَلٍّ ِْ ة آَخَر َوََل َح ًٟ َ ِ إِل َم اّلِلٍّ َ٘ َٚ ََل يَْدُن٠َن  ِي ِ َوََل َواَّلٍّ َّ ُ إَِلٍّ ثِةِْلَ  َخرٍَّم اّلِلٍّ
 [.ٖٔ]الفرقاف: ىجسيَْز٠ُٛنَ 

كىي منافية  ،ك٤با كانت مفسدة الزٗب من أعظم ا٤بفاسد: "قاؿ ابن القيم 
٤بصلحة نظاـ العآب ُب حفظ األنساب، كٞباية الفركج، كصيانة ا٢برمات، كتوقي ما 

كل منهم امرأة صاحبو كبنتو   يوقع أعظم العداكة كالبغضاء بْب الناس، من إفساد
كأختو كأمو، كُب ذلك خراب العآب، كانت تلي مفسدة القتل ُب الكرب، ك٥بذا قرهنا 

 ُب سنتو. ُّا ُب كتابو، كرسولو  اهلل 
 ا أعظم من الزٗب.: كال أعلم بعد قتل النفس شيئن  قاؿ اإلماـ أٞبد
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َ٘ حمس حرمتو بقولو: كقد أكد  َٚ ََل يَْدُن٠َن  ِي ة آَخَر َوََل َواَّلٍّ ًٟ َ ِ إِل َم اّلِلٍّ
ة  ً٘ زَة

َ
ََ خ َّ يَْٖ ِ ْٔ َذل َه ٍْ ْٚ َح َ٘ ِ َوََل يَْز٠َُٛن َو َّ ُ إَِلٍّ ثِةِْلَ َس إٍَِّّت َخرٍَّم اّلِلٍّ ٍْ ُذ٠َُٖن اَلٍّ ِْ  68َح

ةًٛة  َٟ حِ َويَْخُلْ ذِيِٝ ُم َ٘ ًْ ََلُ إَْهَذاُب ي٠ََْم إَِِْية ْٚ دَةَب  69يَُؾةَخ َ٘ -ٖٔ:]الفرقاف ىجسإَِلٍّ 
َٕ.] 

فقرف الزٗب بالشرؾ كقتل النفس، كجعل جزاء ذلك ا٣بلود ُب العذاب 
ا٤بضاعف، ما ٓب يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة كاإلٲباف كالعمل الصاّب، كقد قاؿ 

 :ََكَن ٌَةِخَظًح وََشةَء َشبِيًَل حمس ُٝ َرب٠ُا الّزَِٛة إٍِّٛ ِْ  [. ِّ]اإلسراء: ىجسَوََل َت
ىو القبيح الذم قد تناىى قبحو حٌب استقر فأخرب عن فحشو ُب نفسو، ك 

 فحشو ُب العقوؿ.
فإنو سبيل ىلكة كبوار كافتقار ُب  ؛ىجسوََشةَء َشبِيًَل حمس ٍب أخرب عن غايتو بأنو

 الدنيا، كعذاب كخزم كنكاؿ ُب اآلخرة.
: قاؿ رجل: يا رسوؿ اهلل، أىمُّ الذنب أكرب عند  قاؿ عبد اهلل :كُب ا٢بديث

ثم أف تقتل ))قاؿ: ٍب أم؟ قاؿ:  ،((و هلل ِندِّا وىو خلقكأف تدع))اهلل؟ قاؿ: 
 ((،ثم أف تُػَزاِنَي ِبَحِليَلة جارؾ))قاؿ: ٍب أم؟ قاؿ:  ،((ولدؾ خشية أف َيْطَعَم معك

ٍَِّّٕت حمستصديقها:  فأنزؿ اهلل  َس ا ٍْ ُذ٠َُٖن اَلٍّ ِْ ة آَخَر َوََل َح ًٟ َ ِ إِل َم اّلِلٍّ َ٘ َٚ ََل يَْدُن٠َن  ِي َواَّلٍّ
مَ  ة َخرٍّ ً٘ زَة

َ
ََ خ َّ يَْٖ ِ ْٔ َذل َه ٍْ ْٚ َح َ٘ ِ َوََل يَْز٠َُٛن َو َّ ُ إَِلٍّ ثِةِْلَ  .(ُ)اآلية[ ٖٔ]الفرقاف: ىجساّلِلٍّ

 :أف أكرب ا٤بعاصي :أما أحكاـ ىذا ا٢بديث ففيو" :اإلماـ النوكم  قاؿ
 :ككذلك قاؿ أصحابنا ،كأف القتل بغّب حق يليو ،كىذا ظاىر ال خفاء فيو ،الشرؾ

ُب كتاب الشهادات  ككذا نص عليو الشافعي  ،القتل :ئر بعد الشرؾأكرب الكبا
 ،كالسحر ،كعقوؽ الوالدين ،كاللواط ،كأما ما سواٮبا من الزٗب (.٨بتصر ا٤بز٘ب)من 

كغّب ذلك من الكبائر فلها  ،كأكل الربا ،كالفرار يـو الزحف ،كقذؼ احملصنات
حواؿ كا٤بفاسد ا٤برتبة ألختبلؼ اكٱبتلف أمرىا با ،تفاصيل كأحكاـ تعرؼ ُّا مراتبها

                                                

 [. ٖٔ[، مسلم ]ِّٕٓ، ُٖٔٔ، ََُٔ، ُْٕٔ( صحيح البخارم ]ُ)
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كإف جاء ُب  ،كل كاحدة كاحدة منها ىي من أكرب الكبائر  كعلى ىذا يقاؿ ُب ،عليها
 .(ُ)"موضع أهنا أكرب الكبائر كاف ا٤براد من أكرب الكبائر

 :القتل بإزاء الشرؾ، كيقرب منو  قد جعل اهللالنهى(: "ك  أكٕب )مطالب كُب
 .فسد األدياف، كىذا يفسد األبداف، كىذا يفسد األنسابالزنا كاللواطة؛ فإف ىذا ي

عبد اهلل  كاحتج ٕبديث. الزنا ا أعظم من: ال أعلم بعد القتل ذنبن  قاؿ اإلماـ أٞبد
أف تجعل هلل ))أنو قاؿ: يا رسوؿ اهلل؛ أم: الذنب أعظم؟ قاؿ:  (ِ) بن مسعود

مخافة أف يطعم  أف تقتل ولدؾ)) :قاؿ: قلت ٍب أم؟ قاؿ ،((ا وىو خلقكدِّ نِ 
 فأنزؿ اهلل  ((.أف تُػَزاِنَي ِبَحِليَلة جارؾ))قاؿ: قلت: ٍب أم؟ قاؿ:  ((،معك

ُ إَِلٍّ حمس تصديقها: ٍَِّّٕت َخرٍَّم اّلِلٍّ َس ا ٍْ ُذ٠َُٖن اَلٍّ ِْ ة آَخَر َوََل َح ًٟ َ ِ إِل َم اّلِلٍّ َ٘ َٚ ََل يَْدُن٠َن  ِي َواَّلٍّ
ِ َوََل يَْز٠ُٛنَ  َّ ذكر من كل نوع أعبله ليطابق جوابو  كالنيب ية. [ اآلٖٔ]الفرقاف: ىجسثِةِْلَ

سؤاؿ السائل؛ فإف سألو عن أعظم الذنب فأجابو ٗبا تضمن ذكر أعظم أنواعها، كما 
 :ا، كأعظم أنواع القتلفأعظم أنواع الشرؾ أف ٯبعل العبد هلل ندن  ىو أعظم كل نوع.

أف يز٘ب ٕبليلة  :لزناأف يقتل كلده خشية أف يشاركو ُب طعامو كشرابو، كأعظم أنواع ا
كعلم منو أف الزنا  جاره؛ فإف مفسدة الزنا تضاعف بتضاعف ما انتهكو من ا٢بق.

 .(ّ)"يتفاكت إٜبو كيعظم جرمو ٕبسب موارده
ا لئلٍب، كالفساد، كاَّتمع اإلسبلمي ٰبظر   كل ما من شأنو أف يكوف ٩بهدن

شبو الرجاؿ بالنساء، كالفواحش، من ٫بو: التربج، كإطبلؽ النظر إٔب احملرمات، كت
فأمر الشارع با٢بجاب،  كالنساء بالرجاؿ، ككل ما يهدد أمن األسرة كاستقرارىا،

 التشبو. كغض البصر، كهنى عن 
ُب  كافح الرذيلة، كٙبظر الفساد األخبلقيصارمة ت كضوابط حدكدناككضع 

 اَّتمع اإلسبلمي.

                                                

 (.ُٖ/ِ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ُ)
 ( تقدـ.ِ)
 (.ُّٕ-ُِٕ/ٔ( مطالب أكٕب النهى ُب شرح غاية ا٤بنتهى )ّ)
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٤بًقرُّ بالفاحشة ُب أىلو حيث يينز ؿي اكمن الفساد األخبلقي: اإلقرار با٤بنكر، 
ك٧بارمو منزلة من ٯبَبح ا٤بعاصي، كٯباىر ُّا، من حيث اإلٍب كالعقاب ُب اآلخرة، كما 

ثالثة ال ينظر اهلل ))قاؿ:  ، عن رسوؿ اهلل  عن ابن عمرجاء ُب ا٢بديث: 
ال  إليهم يـو القيامة: العاؽ لوالديو، ومدمن الخمر، والمناف عطاءه. وثالثة

المرأة المترجلة )). كُب ركاية: ((والرجلة ،والديوث ،جنة: العاؽ لوالديويدخلوف ال
 . (ُ)((تشبو بالرجاؿ

 :-بالكسر- (الدياثة)ك .ىو الرجل الذم ال غّبة لو على أىلو( الديوثك)
  .(ِ)فعلو

ال  ،كُب اصطبلح الفقهاء عرفت الدياثة بألفاظ متقاربة ٯبمعها معُب كاحد
 .(ّ)كىو عدـ الغّبة على األىل كاحملاـر ،رج عن ا٤بعُب اللغومٱب

 كىي عبلمة ٧بمودة كمطلوبة، ك٧بارمو أىلو على الرجل غّبة كانت ىنا كمن
 كطبعنا. شرعنا مذمومة دياثة كتركها كالشهامة كا٤بركءة، الرجولة كماؿ على

  
 المسكرات: خامًسا:

رهتا تفتكي ٔبسًد األمة، كهتددي حضاالٍب عظيمة إف ا٣بمر من اآلفات ال
تفتحي أكسع أبواب الش ر، كتقود  ؛ فهيباالضمحبلؿ، كقيمها بالزكاؿ، كثركاهتا بالتلف

إٔب جرائمى كبّبة، كآثاـو خطّبة، فتهدـ سياج األخبلؽ، كتفسد الدين، كهتلك األبداف، 
كتضيع األمواؿ، كتدمر العقوؿ، كتؤذف با٥ببلؾ، كتقتل ُب اإلنساف األمل كالطموح، 

                                                

(: "ركاه البزار ُْٖ -ُْٕ/ٖ) [،  قاؿ ا٥بيثميَُٓٔ، ََٓٔ[، كالبزار ]ِّٕٓ( أخرجو أٞبد ]ُ)
[، كالركيا٘ب ٔٓٓٓيعلى ][، كأبو ِِٔٓبإسنادين كرجا٥بما ثقات". كأخرجو أيضنا: النسائي ]

[ كقاؿ: ِْْ[، كا٢باكم ]ِّْْ[، ك)األكسط( ]َُُّٖكالطربا٘ب ُب )الكبّب( ][، ََُْ]
[، كُب )شعب َُِِٓكأخرجو أيضنا: البيهقي ُب )السنن( ] "صحيح اإلسناد". ككافقو الذىيب.

  [.ُْٕٕاإلٲباف( ]
 (.َِٓ/ُا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب، مادة: )ديث( ) (ِ)
 (.ّٖ -ُٖ/ِ(، كانظر: الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر )ٔٗ/ُِا٤بوسوعة الفقهية الكويتية )( ّ)
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كا٥بداية كالت بصر. فما حل ت ُب ٦بتمع إال كانتشرت فيو الرذيلة،  كتعيق عن التوبة
، كمن يركج ٥با.  كانعدمت الفضيلة عند من يتعاطى ىذه السمـو

كال ٱبفى أف ا٤بسكرات تتفاكت من حيث األثر، فأعظمها خطرنا: ا٤بخدرات؛ 
سيطرةن   عليوفهي تسيطر  ك٤با تَبؾ من األثر على متعاطيها،٤با تورث من اإلدماف، 

تؤدم إٔب غياب الوعي، كإٔب االهنيار النفسي كالبد٘ب كالعقلي، فبل ىدؼ بعد كاملة 
ذلك كال غاية ُب ا٢بياة سول الظفر ُّذه السمـو مهما كاف السبيل إٔب ذلك، كمهما  

 كاف الثمن، فأم خطر فوؽ ىذا؟!
ضرارىا ميبيػٍّننا ٝبلةن من أ بكافة أنواعها باجتناب ا٤بسكرات كقد أمر اهلل 

كأخطارىا، كمينىبػٍّهنا إٔب أف تزيْب شيرُّا كاإلغراء ُّا من عمل الشيطاف؛ لييوقع بو 
، كعن الصبلة، فقاؿ العدكاف كالبغضاء بْب ا٤بسلمْب، كيصد ىم عن ذكر اهلل 

: ْزََلمُ حمس
َ
َْٛػةُب َواْْل

َ
حَِّْسُ َواْْل َٙ ْ ُْٙر َوال ة اْْلَ َٙ ٠ُٜا إِجٍّ َ٘ َٚ آ ِي ة اَّلٍّ َٟ حَّ

َ
ْٚ  يَة خ ِ٘ رِْجٌس 

ُِٖد٠َن  ٍْ ْٗ ُت ٍُّٖس يَْفةِن ٌَةْجَذجِج٠ُهُ ََٕه ِٔ الظٍّ َٙ ُٗ  :8َخ َِم ثَحَُْٜس ْن ي٠ُُ
َ
يَْفةُن أ ة يُرِيُد الظٍّ َٙ إِجٍّ

 ْٗ جْذُ
َ
ْٔ خ َٟ ِ َذ ََلة ِٚ الػٍّ ِ وََن رِ اّلِلٍّ

ْْ ْٚ ذِ ْٗ َخ ُز حَِّْسِ َويَُػدٍّ َٙ ْ ْٙرِ َوال إَْهَداَوةَ َواْْلَْيَؾةَء ِِف اْْلَ
٠َن ُ٘  ُٟ كقد قرهنا بعظائم أفعاؿ ا١باىلية ككبائرىا؛ للتدليل [. ُٗ -َٗ]ا٤بائدة: ىجس;8َْٜذ

 على خطرىا، كسوء مآؿ صاحبها.
أن و أحل  الطيبات كحر ـ ا٣ببائث، كجعل ذلك من  كقد بْب  ا٢بقُّ 
ٍّ حمس:  فقاؿ مقاصد بعثة الرسل  ِّمِ

ُ
َٚ يَتٍّجُِه٠َن الرٍُّش٠َل اَلٍِِّبٍّ اْْل ِي ُٝ اَّلٍّ ُِدوَٛ َِ ِي   اَّلٍّ

 َ َّٔ ل رِ َويُِد
َٓ ْٜ ُٙ ْ ِٚ ال ْٗ َن ُٞ ة َٟ ْهُروِف َويَْٜ َٙ ْ ْٗ ثِةل ُٞ ُمُر

ْ
ِٔ يَأ ْْنِي ْٗ ِِف اَل٠ٍَّْراةِ َواْْلِ ُٞ ُذ٠بًة ِنَْٜد ْٓ َ٘ ُٗ ُٟ

ُٗ اْْلَجَةنَِر  ِٟ ّيَِجةِت َويَُدّرُِم َنَٖيْ   [.ُٕٓ]األعراؼ: ىجسإفٍّ
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الخمر أـ ئث كما جاء ُب ا٢بديث: ))كا٣ببائثي تتفاكت، كا٣بمر أـ ا٣ببا
الخبائث، ومن شربها لم يقبل اهلل منو صالة أربعين يوًما، فإف مات وىي في بطنو 

 . (ُ)((مات ميتة جاىلية
كإذا تقر ر أف  ا٣ببائث تتفاكت، كأف ا٣بمر أـ ا٣ببائث، فبل شك أف أعظم 

 ا٤بسكرات خطرنا: )ا٤بخدرات(. 
: "كا٢بًشيشىة ٪بسة ُب األصىحٍّ، كىي حراـ  تيميةقاؿ ابن فقد  ا٢بًشيشىةأما 

سىًكرى منها أك ٓب يىٍسكىٍر، كاٍلميٍسًكري منها حراـ باتػٍّفىاؽ ا٤بسلمْب، كضرريىىا من بعض 
 .(ِ)الوجوه أعظمي من ضرر ا٣بمر"

من أعظم ما يفتك اليـو بشباب  ا٤بخدراتأنواع كسائر  ،كىذه ا٢بشيشة
ره األعداء ضدنا، كيركجها ا٤بفسدكف ُب األرض؛ ا٤بسلمْب، كىي أعظم سبلح يصد

كا١بهاد  ،ليفتكوا با٤بسلمْب، كيفسدكا شباُّم، كيعطلوىم عن اال٘باه للعمل َّتمعاهتم
كصد عدكاف ا٤بعتدين على شعوُّم كببلدىم، حٌب أصبح كثّب من شباب  ،لدينهم

ك من آثار ا٤بسلمْب ٨بدرين، عالة على ٦بتمعهم، أك يعيشوف رىن السجوف، كل ذل
ركاج تلك ا٤بخدرات كا٤بسكرات ُب ببلد ا٤بسلمْب؛ فبل حوؿ كال قوة إال باهلل العلي 

  .(ّ)العظيم
 من ا٤بضبلت، كىي جالبة ألنواع من الشر ُب ا٢باؿ كا٤بآؿ.  -عمومنا-كا٣بمر 

كما جاء ُب   ،شارب ا٣بمر بالعذاب بالنار ُب اآلخرة كقد توعد اهلل 
ـى من جىٍيشىافى، كىجىٍيشىافي من اليمن، فسأؿ الن يب   أف    عن جابرو  ا٢بديث: رجيبلن قىًد
  ُّفقاؿ الن يب ، َأَو )): عن شرابو يشربونو بأرضًهم من الذُّرىة، يقاؿ لو: اٍلًمٍزري

                                                

األكٔب منو.  [ ا١بملةٕٓ[، كالقضاعي ]َُْٔ[، كالدارقطِب ]ّٕٔٔ( أخرجو الطربا٘ب ُب )األكسط( ]ُ)
(: "فيو ا٢بكم بن عبد الرٞبن البجلي أكرده الذىيب ُب )الضعفاء( كقاؿ: ٨بتلف َٖٓ/ّقاؿ ا٤بناكم )

 (: "ركاه القضاعي بسند حسن". ّْٗ/ُفيو". قاؿ العجلو٘ب )
 (.ِٗٓ/ٓ( الفتاكل الكربل، البن تيمية )ِ)
 (.ِْٓ -ُْٓ/ ِانظر: ا٤بلخص الفقهي، للشيخ صاّب الفوزاف ) (ّ)
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ـٌ، إفَّ على اهلل )): قاؿ: نعم، قاؿ رسوؿ اهلل  ،((؟ُمْسِكٌر ىو كلُّ ُمْسِكٍر َحَرا
 قالوا: يا رسوؿ اهلل،  ،((لُمْسِكَر أف َيْسِقَيُو من ِطيَنة اْلَخَباؿَعْهًدا لمن يشرُب ا

 .(ُ)((ُعَصارَُة َأْىل النَّار))أك  ((،َعَرُؽ َأْىل النَّارِ ))كما طينةي ا٣بباؿ؟ قاؿ: 
ُب  (ا٣بباؿ)ك. ما يسيل عنهم من الد ـ كالص ديد :عيصىارىةي أىل الن ار( أمك)

 .(ِ)فعاؿ كاألبداف كالعقوؿكيكوف ُب األ ،الفسادي  :األصل
عن عبد اهلل بن يسار، كمن الوعيد الشديد الوارد فيها: ما جاء ُب ا٢بديث: 

 ثالثة ال ينظر اهلل )): عن سآب بن عبد اهلل، عن أبيو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
يدخلوف  وثالثة ال .إليهم يـو القيامة: العاؽُّ لوالديو، والمرأُة اْلُمتَػَرجَّْلة، والدَّيُّوث

 .(ّ)((الجنَّة: العاؽُّ لوالديو، والمدِمُن على الخمر، والمنَّاُف بما أعطى
عن أيب كال يشربي ا٣بمرى حْب يشربي إال ناقصي اإلٲباف، كما جاء ُب ا٢بديث: 

ال يزني الزاني حين يزني وىو مؤمن، وال )): ، قاؿ: قاؿ النيب ىريرة 
 .(ْ)((رؽ حين يسرؽ وىو مؤمنمؤمن، وال يس ويشرب الخمر حين يشرب وى

فالقوؿ  ،ىذا ا٢بديث ٩با اختلف العلماء ُب معناه: "قاؿ اإلماـ النوكم 
 ،ال يفعل ىذه ا٤بعاصي كىو كامل اإلٲباف :الصحيح الذم قالو احملققوف أف معناه

ال علم إال  :كما يقاؿ  ،كىذا من األلفاظ الٍب تطلق على نفي الشيء كيراد نفي كمالو
كإ٭با تأكلناه على ما ذكرناه  .كال عيش إال عيش اآلخرة ،ال ماؿ إال اإلبلك  ،ما نفع
ال إلو إال اهلل دخل الجنة وإف زنى وإف )) :كغّبه من قاؿ  أيب ذر :٢بديث

                                                

 [.ََِِ( صحيح مسلم ]ُ)
 (.َُّ/ٖحاشية السيوطي على سنن النسائي ) (ِ)
[، كالركيا٘ب ٔٓٓٓ[، كأبو يعلى ]ِِٔٓ[، كالنسائي ]ََٓٔ[، كالبزار ]َُٖٔأخرجو أٞبد ] (ّ)

[، كقاؿ: ِْْ[، كا٢باكم ]ِّْْ[، ك)األكسط( ]َُُّٖ[، كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ََُْ]
 (: "ركاه البزار بإسنادين كرجا٥بما ثقات".ُْٖ/ٖ. قاؿ ا٥بيثمي )"صحيح اإلسناد". ككافقو الذىيب

 [.ٕٓ[، كمسلم ]ِٕٕٔ، ٖٕٓٓ، ِْٕٓ( أخرجو البخارم ]ْ)
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على  الصحيح ا٤بشهور أهنم بايعوه   عبادة بن الصامت :كحديث ،(ُ)((سرؽ
فمن وفى منكم )) :٥بم  :قاؿ ٍب .إٔب آخره..كال يعصوا ،كال يزنوا ،أف ال يسرقوا

ومن فعل  ،ا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارتوومن فعل شيئً  ،فأجره على اهلل
فهذاف  ،(ِ)((ولم يعاقب فهو إلى اهلل تعالى إف شاء عفا عنو وإف شاء عذبو

ْن يُْْشَ حمس :مع قولو اهلل  (الصحيح) ا٢بديثاف مع نظائرٮبا ُب
َ
َ ََل َحْيٍُِر أ َك ثِِٝ إِنٍّ اّلِلٍّ

ْٚ يََظةءُ  َٙ ِ َّ ل ِ ة ُدوَن َذل َ٘ مع إٝباع أىل ا٢بق على أف الزا٘ب  [،ْٖ]النساء: ىجسَويَْيٍُِر 
بل ىم  ،كالسارؽ كالقاتل كغّبىم من أصحاب الكبائر غّب الشرؾ ال يكفركف بذلك

ين على الكبائر كانوا كإف ماتوا مصرٍّ  ،اإلٲباف إف تابوا سقطت عقوبتهم امؤمنوف ناقصو 
كإف شاء عذُّم  ،الن عفا عنهم كأدخلهم ا١بنة أك   شاء اهلل  فإف ،٤بشيئةُب ا

 .(ّ)ٍب أدخلهم ا١بنة"
 :((وىو مؤمنقولو: )) أنو يريد من ُب )التمهيد(  قوؿ ابن عبد الرب :ك٫بوه

بدليل اإلٝباع على  ،كٓب يرد بو نفي ٝبيع اإلٲباف عن فاعل ذلك ،مستكمل اإلٲباف"
كانتحلوا دعوة اإلسبلـ من  ،ؽ كشارب ا٣بمر إذا صلوا للقبلةتوريث الزا٘ب كالسار 

كُب إٝباعهم على ذلك مع إٝباعهم على  .قرابتهم ا٤بؤمنْب الذين آمنوا بتلك األحواؿ
إف مرتكب الذنوب ناقص  :أف الكافر ال يرث ا٤بسلم أكضح الدالئل على صحة قولنا

كقد جعل  .تكفّبىم ا٤بذنبْب كليس بكافر كما زعمت ا٣بوارج ُب ،اإلٲباف بفعلو ذلك
 .(ْ)ا جعلها كفارة كتطهّبنا"ُب ارتكاب الكبائر حدكدن  اهلل 

                                                

[. كُب لفظ: ))من مات من أمٍب ال يشرؾ باهلل شيئنا دخل ْٗ[، مسلم ]ِٕٖٓصحيح البخارم ] (ُ)
 و ُب )الصحيحْب(.   ا١بنة((، قلت: كإف زٗب كإف سرؽ؟ قاؿ: ))كإف زٗب كإف سرؽ(( كى

[، كمسلم ْٖٕٔ، ُِّٕ، َُٖٔ، ْٖٕٔ، ْْٖٗ، ِّٖٗ، ُٖأخرجو البخارم ]حديث عبادة  (ِ)
 : ثبت على العهد.()كَب()[. كَُٕٗ]

(، عمدة القارم َٔ/ُِ(، كانظر: فتح البارم )ِْ -ُْ/ِشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ّ)
 (.َِٔ/ٕ(، طرح التثريب )ِٕ/ُّ)

 (.ِْْ-ِّْ/ ُٗب ا٤بوطأ من ا٤بعا٘ب كاألسانيد )لتمهيد ٤با ا (ْ)
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  عن جابًر بًن عبد اهلل، كما جاء ُب ا٢بديث: ا٣بمر بيعى كقد حر ـى الش ارعي 
ـَ بيع الخمر)): أنو قاؿ ـَ بيع ((. كُب لفظ: ))إف اهلل ورسولو َحرَّ إف اهلل ورسولو َحرَّ

 .(ُ)((َمْيَتِة والخنزير واألصناـالخمر، وال
لما نزلت اآليات من آخر سورة البقرة في الرّْبَا، ))قالت:   عن عائشةك 

ـَ التجارةَ  ،على الناس  قرأىا رسوؿ اهلل  .(ِ)((في الخمر ثم َحرَّ
أف  من أشراط الساعة: قل ةى العلم، ككثرةى ا١بهل، ككثرةى شرب  كأخرب النيب 
الش ارب ٗبا جاء ُب الت حذير من سوء عاقبة شارب ا٣بمر، بل رٗبا  ا٣بمر، فبل يكَبثي 

قاؿ:   عن أنس بن مالكجاىر بذلك ُب جرأة ككقاحة، كما جاء ُب ا٢بديث: 
، ويَػْثُبَت الجهلُ  ،إف من أشراط الساعة: أف يُػْرَفَع العلمُ )): قاؿ رسوؿ اهلل 

قاؿ: ألحدثنكم  عن أنس كاية: . كُب ر (ّ)((الخمر، وَيْظَهَر الزّْنَا وُيْشَربَ 
 ال ٰبدثكم بو أحد غّبم: ٠بعت رسوؿ اهلل  حديثا ٠بعتو من رسوؿ اهلل 

أف يرفع العلم، ويكثر الجهل، ويكثر الزنا،  :إف من أشراط الساعة))يقوؿ: 
ويكثر شرب الخمر، ويَِقلَّ الرجاؿ، ويكثر النساء حتى يكوف ِلَخْمِسيَن اْمَرَأًة 

 .(ْ)((احدالَقيُّْم الو 
كذلك يوجبي ا٢بذرى من ىذا الذ نب العظيم، كأف ال يغَب  ا٤بسلم كطالب ا٥بداية 

، كا٤بنغمسْب ُب أكحاؿ ا٤بعاصي. كالتوفيق   بكثرة ا٤بفسدين كالض الْب عن ا٢بقٍّ
اء العضاؿ خّبه من العبلج، كتكوف ببناء األجياؿ بناءن  كالوقاية من ىذا الد 

شئة القيمى كاألخبلؽ الفاضلة، كال يكوف البناء سليمنا إال  بالرجوع سليمنا يغرس ُب الن ا
؛ لطلب ا٥بداية كالعافية، كاالستعانة بو، ٍب إٔب العقيدة الصحيحة، كاللجوء إٔب اهلل 

األخذ بأسباب السبلمة من النأم عن مواطن الفتنة، كقرناء السوء، كاغتناـ األكقات، 

                                                

 [.ُُٖٓ[، كمسلم ]ِْٔٗ، ِِّٔ( أخرجو البخارم ]ُ)
 [.َُٖٓ[، كمسلم ]ّْْٓ، ِْْٓ، ُْْٓ، َْْٓ، ِِِٔ، َِْٖ( أخرجو البخارم ]ِ)
 [.ُِٕٔ( ]ٖ[، كمسلم )َٖ( أخرجو البخارم ]ّ)
 [.ُِٕٔ( ]ٗ[، كمسلم )َٖٖٔ، ٕٕٓٓ، ُِّٓأخرجو البخارم ] (ْ)
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لصاّب، كتعقب أككار اإلجراـ، كإنزاؿ العقاب بصين اع كملئها بالعلم النافع، كالعمل ا
 .  الفساد، ك٘بار األركاح، كا٤بركجْب ٥بذه السمـو

كمن كسائل الوقاية من ىذا الداء: اإلسهاـ ُب ٞببلت توعية تبْب خطر ىذه 
، كتوضح آثارىا.   السمـو

أما عبلج ا٤بريض ا٤بصاب ُّذا الداء فبل يقتصر فيو على ا١بانب ا١بسدم 
حسب، بل ال بد  من العبلج النفسي، كالبحث عن الدكافع كا٤بسببات، كإعادة ف

 .تأىيل ا٤بريض حٌب يكوف ذا نفع ُب ٦بتمعو
 

 اإلسراؼ وإغفاؿ الحقوؽ: سادًسا:
ُُك٠ُا حمس :اإلسراؼ داء يَبتب عليو مفاسد قد حذ ر الشارع منها. قاؿ اهلل 

ِ َوََل َتْهسَ  ْٚ رِْزِق اّلِلٍّ ِ٘ ب٠ُا  َٚ َواِْشَ ِصِدي ٍْ ُ٘ رِْض 
َ
 [.َٔ]البقرة: ىجس٠ْا ِِف اْْل

 ؛ـ اإلسبلـ اإلسراؼ ُب كل شيء ُب ا٤باؿ كالطعاـ كالشراب كاللباسحر  كقد 
 .ألنو السبب ُب تدمّب األسر كاألمم كىبلكها

، كىو من األمراض االجتماعية  كال ٱبفى أف اإلسراؼ ُب اإلنفاؽ خيليقه مذمـو
د األمم كالشعوب؛ فإف  البذخ كالَبؼ ىدره للماؿ ُب غّب كاالقتصادية ا٣بطّبة الٍب هتد

عن  فضبلن فائدة، كيؤثر على طبقات اَّتمع األخرل من الفئة ا٤بتوسطة كالفقّبة. 
، كالتقصّب ُب طلب ا٢بق، كقصد السمعة كالرياءتسببو ُب معاصي ك٨بالفات،  

كالواجبات، من  كالتكاسل عن أداء الطاعات، كقد يؤدم إٔب تضييع كثّب من ا٢بقوؽ
دنيا كنعيمها، كالغفلة عن اآلخرة، كعن حقوؽ الفقراء حيث االنشغاؿ ٗبلذات ال

 كالضعفاء. 
ـِيِ حمس :رين للماؿا٤ببذٍّ  كقد ٠بى اهلل  َية ألهنم ؛ (ُ)[ِٕ]اإلسراء: ىجسإِْخ٠َاَن الظٍّ

ضعها ُب عدـ ك ك  ،يفسدكف نظاـ ا٤بعيشة بإسرافهم، كيكفركف النعمة بعدـ حفظها
                                                

: فبلف أخو الكـر كا١بود. -مثبلن -تقوؿ العرب لكل من الـز سنة قـو كاتبع أثرىم ىو أخوىم، فيقولوف  (ُ)
 =كا٤بعُب: إف ا٤بنفقْب أموا٥بم ُب ا٤بعاصي أك ُب غّب طاعة يكونوف قرناء الشياطْب ُب الدنيا كاآلخرة
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٠ًراحمسها باالعتداؿ، كلذلك قاؿ عقبو: مواضع ٍُ َْ يَْفةُن لَِربِِّٝ   إف  أم: " ،ىجسَوََكَن الظٍّ
ع أعمالو ُب الباطل، بلؿ كاإلضبلؿ، فقد ضي  الشيطاف يعمل، كأعمالو كلها ُب الض  

لرسوخو ُب  ؛عليو (ِ)ضارو ، ُب ذلك (ُ)كىو جاد قد كاف ٲبكنو أف ٯبعلها ُب ا٣بّبك 
ع أموالو ُب الباطل، كقد كاف ٲبكنو أف ٯبعلها ُب ا٣بّب. كقد ر يضيٍّ نفسو. كا٤ببذٍّ 

٤بشاركتو لو ُب كصفو،  ؛أخذت عادة التبذير ٖبناقو كاستولت عليو؛ فهو أخو الشيطاف
كمشاركة األخ ألخيو. كىو أخوه بامتثالو ألمره، كصحبتو لو ُب ا٢باؿ كُب ا٤بآؿ، كُب 

 .(ّ)"سوء العاقبة ُب العاجل كاآلجل
: فا٤ببذر ا٤بفرؽ ٤بالو للشرأداة  يكوفكذلك   للخّب فهوأداة  يكوفاؿ كما ا٤بإف  

كفساد كبّب؛ كلذلك كصف بأنو  ،كثّب  ٗبالو إٔب شر   -ال ٧بالة- ُب كجوه الباطل بالغ
 لشيطاف الذم ىو أصل الشر كالفساد.لأخ 

٠ًراحمس:  الشيطاف بقولو ككصف اهلل  ٍُ َْ يَْفةُن لَِرّبِِٝ   ؛ىجسَوََكَن الظٍّ
ألنو أنعم عليو بنعمة، فبدالن من أف يستعملها ُب طاعتو ُب ا٣بّب قصرىا على ا٤بعصية 

ا: كذكر ىذا ُب كصف الشيطاف بعد ما تقدـ يفيد أنو من كصف ا٤ببذر أيضن  كالشر.
ذلك ألف  ؛افا٤ببذر أخو الشيطاف، كالشيطاف كاف لربو كفورنا؟ فا٤ببذر كاف لربو كفورن 

با٤باؿ الذم ىو أداة لكل خّب، كعوف عظيم على الطاعة، فجعلو اهلل تعأب أنعم عليو 
 أداة ُب الشر، كاستعاف بو على ا٤بعصية.

                                                                                                                            

ّيِْؼ حمس :كما قاؿ = َِ ِٚ ُج رِ الرٍّّْمَ
ْْ ْٚ ذِ ْٚ َحْهُض َخ َ٘ ٌٚ  َو ٠َ ََلُ َُرِي ُٟ  ىجسََلُ َطيَْفةًٛة َذ

ة ََك٠ُٛا َحْهُجُدونَ حمسكقاؿ: [، ّٔ]الزخرؼ: َ٘ ْٗ َو ُٟ ْزَواَج
َ
٠ا َوأ ُٙ َٚ َكَٖ ِي وا اَّلٍّ أم:  ،[ِِ]الصافات: ىجساْخُْشُ

اٝبعوا الظا٤بْب كأشباىهم من العصاة كاَّرمْب، فعابد الوثن مع عابد الوثن، كالسارؽ مع السارؽ، 
، كاليهودم مع اليهودم، كالنصرا٘ب مع النصرا٘ب، كل إنساف مع نظرائو. كقيل: كالزا٘ب مع الزا٘ب

 أزكاجهم قرناؤىم من الشياطْب ٰبشر كل كافر مع شيطانو. كقيل: نساؤىم البلٌب على دينهم.
 ( جاد، أم: ماض ُب ذلك بعـز كإصرار.ُ)
مادة:  يصرب عنو. انظر: لساف العرب، كاد( الضراكة: العادة. يقاؿ: ضرم الشيء بالشيء إذا اعتاده فبل يِ)

 (.ِْٖ/ُْ)ضرم( )
 . عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف( انظر ذلك مفصبلن ُب كتاب: )عقبات ُب طريق ا٥بداية(، دّ)

 (.ّٖٖ-ٖٓٓ)ص:
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فضيعها كقاـ  ،با٤باؿ من نعمة القدرة على القياـ با٢بقوؽ نو اهلل كمك  
 ،ا للشيطافبالشركر كا٤بفاسد؛ كىذا من أقبح الكفر لنعمة ربو الذم كاف بو مضارعن 

 .(ُ)"كالعياذ باهللا عن أخيو، معرضن 
كاف   ا فصرفو إٔب غّب مرضاة اهلل  أك جاىن ماالن  ككذلك كل من رزقو اهلل 

 ؛كقاؿ بعض العلماء: خرجت ىذه اآلية على كفق عادة العرب .ا لنعمة اهلل كفورن 
ٍب كانوا ينفقوهنا ُب طلب ا٣بيبلء  ،كذلك ألهنم كانوا ٯبمعوف األمواؿ بالنهب كالغارة

اس عن اإلسبلـ اف ا٤بشركوف من قريش كغّبىم ينفقوف أموا٥بم ليصدكا الن  كالتفاخر، كك
تنبيها على قبح أعما٥بم ُب ىذا  ؛كتوىْب أىلو، كإعانة أعدائو فنزلت ىذه اآلية

 .(ِ)الباب
ُهَد حمسٍب قاؿ:  ِْ ة ُكٍّ إْبَْصِؿ َذَذ َٟ َّ َوََل دَبُْصْف ْي٠ًَُٖٕح إَِل ُخُِِٜ َ٘ ْٔ يََدَك  َوََل ََتَْه

ة ََمُْص٠ًرامَ  ً٘ فعلل اإلسراؼ ُب اإلنفاؽ بأف عاقبة فاعلو أف يكوف  [،ِٗ]اإلسراء: ىجس٠ُٖ
 .ا ُب نفسوك٧بسورن  ،ا من الناسملومن 

اإلسراؼ ُب ا٤بباح ىو ٦باكزة ا٢بد، كىو من العدكاف : "قاؿ ابن تيمية 
، كترؾ فضو٥با من الزىد ا٤بباح، كاالمتناع عنو مطلقنا كمن ٲبتنع من ا للحم أك احملـر

أمر   فهذا جهل كضبلؿ، كاهلل ،ا٣ببز أك ا٤باء أك لبس الكتاف كالقطن أك النساء
بأكل الطيب كالشكر لو، كالطيب ما ينفع كيعْب على ا٣بّب، كحـر ا٣ببيث كىو ما 

 .(ّ)"يضر ُب دينو
ـ  اهلل  يَة ثَِن آَدَم ُخُذوا حمس :ا٤بسرفْب ُب غّب موضع، فقاؿ  كقد ذ

ْٗ نِ  َّْسِذِيَ زِيجََذُس ُٙ ْ ُٝ ََل ُُيِتَّ ال ب٠ُا َوََل تَُّْس٠ٌُِا إٍِّٛ ِ َمْصِجٍد َوُُك٠ُا َواِْشَ
 ىجسَْٜد ُكّ

 [.ُّ]األعراؼ:

                                                

 (.َِٓ/ُُ(، كانظر: تفسّب ا٤بنار )ِّْ/ُ(، آثار ابن باديس )ّٖ-ِٖتفسّب ابن باديس )ص: (ُ)
 (.ّّْ/ْ(، كانظر: غرائب القرآف )ِّٗ -ِّٖ/َِازم )(  انظر: تفسّب الر ِ)
 (.َّٖ/ٕ(، كانظر: الفركع، البن مفلح )َّ/ْ( ا٤بستدرؾ على ٦بموع فتاكل شيخ اإلسبلـ )ّ)
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"اإلسراؼ ٧بـر حٌب ُب ا٤بآكل  :قاؿ الشيخ ٧بمد بن صاّب العثيمْب 
 كا٤بشرب كا٤ببلبس كا٤براكب كا٤بنازؿ مٌب ٘باكز اإلنساف ا٢بد فإنو آٍب؛ لقولو تعأب:

َّْسِذِيَ وَ حمس ُٙ ْ ُٝ ََل ُُيِتَّ ال ب٠ُا َوََل تَُّْس٠ٌُِا إٍِّٛ فمجاكزة ا٢بد:  [،ُّ]األعراؼ: ىجسُُك٠ُا َواِْشَ
فاعلها. كإذا قلنا: إف اإلسراؼ ٦باكزة  إسراؼ، كىي ٧برمة كعرضة ألف يكره اهلل 

ا٢بد تبْب لنا أف إنفاؽ ا٤باؿ ٱبتلف، فالغِب مثبلن قد يؤسس بيتو أك يشَبم سيارة أك 
يلبس الثياب الٍب ال تعد من حقو إسرافنا؛ ألنو ٓب يتجاكز ُّا حد الغُب، لكن لو أف 
فقّبنا فعل مثل فعلو قلنا: إف ىذا إسراؼ، كإنو حراـ؛ ك٥بذا يغلط كثّب من الناس اآلف 

 . (ُ)من الفقراء كمتوسطي ا٢باؿ أف يلحقوا أنفسهم باألغنياء ىذا غلط كخطأ.."
ت أك  ـ اهلل تعأب قل  حراـ، كىو النفقة فيما حر   كالسرؼ" :كقاؿ ابن حـز 

أك التبذير فيما ال ٰبتاج إليو ضركرة ٩با  ،كثرت، كلو أهنا جزء من قدر جناح بعوضة
ا؛ فما عدا ىذه عبثن  ًبرىٍمًيوً  -كإف قىل  -أك إضاعة ا٤باؿ  ،ال يبقى للمنفق بعده ًغُبن 

 .(ِ)"يوكىو حبلؿ كإف كثرت النفقة ف ،االوجوه فليس سرفن 
َوََل حمس :لقولو  ؛كأما السرؼ فحراـ" : ٧بمد بن ا٢بسن الشيبا٘بكقاؿ 

َٚ إَِذاحمس: كقاؿ  .اآلية ىجستَُّْس٠ٌُِا ِي ٠ا َواَّلٍّ ُِ ٍَ جْ
َ
اإلسراؼ  فذلك دليل على أف   ،اآلية ىجس..خ

َوََل حمس :كقاؿ اهلل  ،كأف ا٤بندكب إليو ما بينهما، كُب اإلسراؼ تبذير ،كالتقتّب حراـ
األكل فوؽ  :فمن ذلك ؛ٍب السرؼ ُب الطعاـ أنواع .[ِٔ]اإلسراء: ىجسْر تَجِْذيًراُتَجذِّ 

بحسب ابن آدـ أكالت  ،ا من بطنووعاء شرِّ  يما مأل آدم)) :لقولو  ؛الشبع
 ؛(ّ)((وثلث لنفسو ،وثلث لشرابو ،فإف كاف ال محالة فثلث لطعامو ،يقمن صلبو

فيكوف  ،فيو مضرة بل ،األكل فوؽ الشبع كألنو إ٭با يأكل ٤بنفعة نفسو، كال منفعة ُب
                                                

 (.ْٗٓ/ٔ( شرح رياض الصا٢بْب )ُ)
 (.َُٗ/ٔ( احمللى باآلثار )ِ)
[، كقاؿ: َِّٖمذم ][، كالَب ّّْٗ[، كابن ماجو ]ُُٖٕٔ[، كأٞبد ]َّٔ( أخرجو ابن ا٤ببارؾ ]ّ)

[، كالطربا٘ب ْٕٔ[، كابن حباف ]ّٕٗٔ"حسن صحيح". كما أخرجو النسائي ُب )السنن الكربل( ]
[ كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، ككافقو الذىيب، كما أخرجو ْٕٓٗ[، كا٢باكم ]ُْْٔب )الكبّب( ]

  [.َُِٔ[، كالديلمي ]ُِٔٓ[، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]َُّْالقضاعي ]
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كألف ما يزيد على مقدار حاجتو من  ؛ذلك ٗبنزلة إلقاء الطعاـ ُب مزبلة أك شر منو
فإنو يسد بو جوعتو إذا أكصلو إليو بعوض أك بغّب عوض، فهو  ؛الطعاـ فيو حق غّبه

ضو كألف األكل فوؽ الشبع رٗبا ٲبر  ؛ُب تناكلو جاف على حق الغّب، كذلك حراـ
 ، ٘بشأ عند النيب رجبلن  كاألصل فيو ما ركم أف   فيكوف ذلك كجراحتو نفسو.

ا يـو فإف َأْكثَػَرُىْم ِشبَػًعا في الدنيا َأْطَولُُهْم جوعً  ؛ُكفَّ َعنَّا ُجَشاَءؾَ )) فقاؿ:
 . (ُ)(("القيامة

علة النهي عن ا١بشاء، فأكضح كجو الصلة بْب  كقد ذكر العبلمة ا٤بناكم 
حيث كونو سببنا جالبنا لو، كبْب كونو من معوقات الَبقي ُب مدارج ا٥بداية، الشبع من 

ىو الريح الذم ٱبرج من ا٤بعدة عند  ((ُكفَّ َعنَّا ُجَشاَءؾَ ))" :قولو  :فقاؿ 
كيف   ،اا كشرعن كىو مذمـو طبًّ  ،كىو الشبع ،كالنهي عن ا١بشاء هني عن سببو .الشبع

 ،كا١بوع يضيق ٦بارم الشيطاف ؟ الطغيافكيهيج النفس إٔب ،كىو يقرب الشيطاف
 ،كمن الشبع تنشأ شدة الشبق إٔب ا٤بنكوحات .فيندفع شرٮبا ،كيكسر سطوة النفس

ٍب يتبعها شدة الرغبة إٔب ا١باه كا٤باؿ اللذاف ٮبا الوسيلة إٔب التوسع ُب ا٤بطعومات 
كب ا٤بنافسات كضر  ،ٍب يتبع ذلك استكثار ا٤باؿ كا١باه كأنواع الرعونات ،كا٤بنكوحات
ٍب  ،كغائلة التفاخر كالتكاثر كالكربياء ،آفة الرياء :ٍب يتولد من ذلك ،كاحملاسدات

ٍب يفضي ذلك بصاحبو إٔب  ،يتداعى ذلك إٔب ا٢بسد كا٢بقد كالعداكة كالبغضاء
 ،كذلك مفض إٔب ا١بوع ُب القيامة ،اقتحاـ البغي كا٤بنكر كالفحشاء كالبطر كاألشر

 .(ِ)"من رحم ربك كعدـ السبلمة إال  
                                                

(، ا٤ببسوط، لشمس األئمة السرخسي َٖ-ٕٗلكسب، أليب عبد اهلل ٧بمد بن ا٢بسن الشيبا٘ب )ص: ( اُ)
(، بقليل من التصرؼ. كا٢بديث مركم عن ابن عمر كأيب جحيفة كأنس. حديث ِٕٔ -ِٔٔ/َّ)

[، كقاؿ: ىذا "حديث حسن غريب من ِْٖٕ[، كالَبمذم ]َّّٓابن عمر: أخرجو ابن ماجو ]
[، كالبيهقي ُب َُْٗ[، ك)األكسط( ]َُِْْخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ىذا الوجو"، كما أ
[. ِْٓٓ[. حديث أيب جحيفة: أخرجو البيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ِٗٓٓ)شعب اإلٲباف( ]

 [.َِٔٓحديث أنس: أخرجو البيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]
 (.ٖ/ٓ( فيض القدير )ِ)
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كمرض  ،لثبوتو بقطعي ؛اعلم أف اإلسراؼ حراـ قطعي" :كقاؿ ا٣بادمي 
 .(ُ).."ا ُب القبح من البخلكال تظنن أنو أدٗب كثّبن ، كخلق ردمء د٘بء ،قليب

قالت: قلت أليب الدرداء: أال تبتغي  عن أـ الدرداء كُب ا٢بديث: 
إف ))يقوؿ:   ٠بعت رسوؿ اهلل ألضيافك ما يبتغي الرجاؿ ألضيافهم؟ فقاؿ: إ٘ب

فَُأِحبُّ أف َأَتَخفََّف لتلك  ،ال َيُجوزَُىا اْلُمثْػَقُلوف ،(ّ)اكؤودً   (ِ) أمامكم َعَقَبةً 
  .(ْ)((العقبة

كلذا  ؛كسعة ا٢باؿ ،كمؤنة ا١باه ،: أم: ا٢باملوف ثقل ا٤باؿ((المثقلوف)) فقولو:
 .كىلك ا٤بثقلوف ،قيل: فاز ا٤بخفوف

 :أم ،ا٤بتضمخوف بأدناس العيوب ،من الذنوب ((المثقلوف)) :قاؿ ا٤بناكم 
كعمره  ،بل من طهر قلبو عن األخبلؽ الذميمة ،إال ٗبشقة عظيمة ككرب شديد

ٍب الوقوؼ بْب يدم اهلل  ،ٍب البعث ،كتلك العقبة ىي ا٤بوتكقاؿ:  .با٣بصاؿ ا٢بميدة
 ،ركية فأمامو بات أخٍب ا١بنة أك النار. ككما أف أماـ ابن آدـ عق ،ٍب ا٢بساب

 قبلها عقبات دنيوية.
كعقبة  ،كعقبة التوبة ،عقبة العلم :كىي سبع مَبتبة : قاؿ حجة اإلسبلـ

كشرح ذلك ٩با ال  .كعقبة ا٢بمد كالشكر ،كعقبة الفوادح ،كعقبة البواعث ،العوائق
 . (ٓ)"ٰبتمل ا٤بقاـ بعضو

                                                

 (.ّْ/ّية( )انظر ٛباـ ما بينو كفصلو ُب )بريقة ٧بمود (ُ)
 : بفتحات، أم: مرقى صعبنا من ا١بباؿ.()عقبة() (ِ)
  بفتح فضم ٮبزة فواك فداؿ، أم: شاقة فاصلة بينكم كبْب دخوؿ ا١بنة. (ّ)
[، كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، ككافقو ُّٕٖ[، كا٢باكم ]َّٓ( أخرجو ابن األعرايب ُب )معجمو( ]ْ)

(، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ِِٔ/ُ )ا٢بلية( )[، كأبو نعيم ُبُِْٔالذىيب، كما أخرجو ٛباـ ]
أخرجو الطربا٘ب كما ُب )٦بمع  ()إف كراءكم()(، كُب ركاية: ِٓ/َْ[، كابن عساكر )ِّٗٗ]

 (، قاؿ ا٥بيثمي: "رجالو ثقات". ٕٗ/ّالزكائد( )
 (.ِّٗٓ/ٖ(، كانظر: مرقاة ا٤بفاتيح )َّْ/ِبتصرؼ عن )فيض القدير( ) (ٓ)



                            

106 

 

 .قلة ا٤بؤنة كالصرب على ،أم: بَبؾ الطلب ،((أتخفف أف فأحب)) كقولو:
 .(ُ)لئبل ٰبصل ٕب التعب فيها ؛((العقبة لتلك))

ما ازادكا ُب الرفاىية، لفإف الناس ك" : ٧بمد بن صاّب العثيمْبقاؿ الشيخ 
ككلما انفتحوا على الناس؛ انفتحت عليهم الشركر، فالرفاىية ىي الٍب تدمر اإلنساف؛ 

أكرب  ل عن تنعيم قلبو، كصاركتنعيم جسده؛ غف ،ألف اإلنساف إذا نظر إٔب الرفاىية
ٮبو أف ينعم ىذا ا١بسد الذم مآلو إٔب الديداف كالنًب، كىذا ىو الببلء، كىذا ىو 

، ال تكاد ٘بد أحدن الن   الذم ضر   ا إال كيقوؿ: ما قصرنا؟ ما سيارتنا؟ ما اس اليـو
ناؿ لي ؛كف العلم كيدرسوف العلم، بعضهم إ٭با يدرسؤ فرشنا؟ ما أكلنا؟ حٌب الذين يقر 

رتبة أك مرتبة يتوصل ُّا إٔب نعيم الدنيا. ككأف اإلنساف ٓب ٱبلق ألمر عظيم، كالدنيا 
قاؿ ابن تيمية  كنعيمها إ٭با ىي كسيلة فقط. نسأؿ اهلل أف نستعملو كإياكم كسيلة.

  ،ما معناه: ينبغي على اإلنساف أف يستعمل ا٤باؿ كما يستعمل ا٢بمار للركوب
ال  .فهؤالء ىم الذين يعرفوف ا٤باؿ كيعرفوف قدره للغائط.ككما يستعمل بيت ا٣ببلء 

٘بعل ا٤باؿ أكرب ٮبك، اركب ا٤باؿ، فإف ٓب تركب ا٤باؿ ركبك ا٤باؿ، كصار ٮبك ىو 
 الدنيا.

ك٥بذا نقوؿ: إف الناس كلما انفتحت عليهم الدنيا، كصاركا ينظركف إليها، فإهنم 
واهلل ما الفقر أخشى )) :النيب  ٱبسركف من اآلخرة بقدر ما رٕبوا من الدنيا، قاؿ

ولكني أخشى أف ))ما أخاؼ عليكم الفقر، فالدنيا ستفتح.  :يعِب (،(عليكم
تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كاف قبلكم، فتنافسوا كما تنافسوىا، 

ىذا الذم أىلك  ، ، كصدؽ الرسوؿ(ِ)((وتهلككم كما أىلكتكم
، الذم أىلك الناس اليـو التنافس ُب الدنيا، ككوهنم كأهنم إ٭با خلقوا ٥با ال  الناس اليـو

                                                

 (.ِّٗٓ/ٖح شرح مشكاة ا٤بصابيح )( مرقاة ا٤بفاتيُ)
 [.ِْٓٔ، َُْٓ، ُّٖٓ( صحيح البخارم ]ِ)
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نسأؿ اهلل -أهنا خلقت ٥بم، فاشتغلوا ٗبا خلق ٥بم عما خلقوا لو، كىذا من االنتكاس 
 .(ُ)"-العافية

كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كل من كتاب: )هنج األبرار ُب اجتناب ما توعد 
 عليو بالنار(، ككتاب: )عقبات ُب طريق ا٥بداية(.

الٍب تفش ٍت ُب عصرنا  -من حيث عمـو معناه- كمن مظاىر اإلسراؼ
ا٢باضر: العكوؼ أماـ شاشات التلفاز أك ا٤بواقع اإللكَبكنية. كال ٱبفى ما ٙبدثو 

، كما ُب التكوين النفسي كالسلوكي للمشاىدساعات ا٤بشاىدة الطويلة من تأثّبو 
 تتسبب بو من ىدر للوقت.

ُب عصرنا ا٢باضر: اإلسراؼ ُب استخداـ األجهزة  كمن ا٤بظاىر الٍب تفش تٍ 
 اإللكَبكنية ا٢بديثة كا٥بواتف الذكية كالكومبيوتر. 

 يوفر فهو ا٢بديث، العصر حاجات كمن ا٤بفيدة، ا٤بخَبعات من كا٥باتف
 األعماؿ ُب يستخدـ أف كٲبكن ا١بهات، ٔبميع كيصلك ا٤بسافات، كيقصر األكقات،
 على سؤاؿ كلسماع درسو أك موعظةو، كإلجابة لفجر،ا لصبلة كاإليقاظ الصا٢بة،
 كلنيصح الرحم، كالتواصل كالتعاكف معهم، كلصلة ا٣بّب، ألىل ك٤بواعدة شرعي،

 . ا٤بسلمْب
 سببنا ا٥باتف كاف فكم عديدة. الشر من ألمور كسيلة نفسو الوقت ُب كلكنو

 مهاكم إٔب ىمجرٍّ  أك سكاهنا على كالتعاسة الشقاء كإدخاؿ بأسرىا، بيوت لتدمّب
 ! كالفساد؟ الرذيلة

 كال سيما ا٥بواتف الذكية الٍب تستخدـ فيها الكامّبات بقصد االتصاؿ.
كيقع اإلسراؼ ُب االستخداـ ُب متابعة كلٍّ خربو كقيلو كقاؿ. كالكتابة أك 

 التعليق على كل قوؿ.   
احة. كال كمن ا٤بظاىر الٍب تفش ٍت ُب عصرنا ا٢باضر: اإلسراؼ ُب السياحة ا٤بب

مشتملة ٱبفى أف السياحة قد تكوف مباحة، كقد تكوف ٧برمة، فاحملرمة ىي تكوف 
                                                

 (.ّٖ -ّٔ/ِشرح رياض الصا٢بْب، ٧بمد بن صاّب العثيمْب ) (ُ)
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، كاالختبلط أك التربج أك التبذير ُب اإلنفاؽ ك٫بو ذلك. أك تكوف إٔب ـ٧بر   على أمرو 
ا التجارة، ذىب يشَبم منهم سلعن  :فا٢باجة مثل"حاجة أك ضركرة: ببلد الكفر لغّب 

ا٤برض أك كصناعات ال توجد ُب ببلد ا٤بسلمْب أك ما أشبو يتجر ُّا، كالضركرة ك
ذلك، لكن بشرط أف يكوف عند اإلنساف علم يدفع بو الشبهات، كأف يكوف عنده 
دين ٲبنعو عن احملرمات، أما إذا كاف اإلنساف يعلم من نفسو أنو ليس عنده علم يدفع 

كيوقعونو ُب حّبة، بو الشبهات كإذا ذىب إٔب ببلد الكفر سوؼ يلبسوف عليو دينو 
فهذا ال ٯبوز لو أف يذىب مهما كاف حٌب لو كاف ُب أقصى الضركرة، ككذلك من ٓب 
يكن عنده دين ٰبميو ٕبيث يعرؼ من نفسو أنو رجل ضعيف الدين كلو ذىب إٔب 
ىناؾ الغَب ٗبا ىم عليو من زىرة الدنيا فنقوؿ: أيضان ال ٰبل لك أف تذىب، ألف 

تمعت الشركط الثبلثة: العلم كالدين كا٢باجة أك الضركرة حفظ الدين كاجب، فإذا اج
 .(ُ)"فبل بأس

كاـ فمن ا٤بشوشات للقلب كأما السياحة ُب األرض على الد  " :قاؿ الغزإب 
فبل يزاؿ ا٤بسافر  ،ا٤بسافر كمالو لعلى قلق إال ما كقى اهلل فإف   ؛األقوياء إال ُب حقٍّ 

. كتارة ٗبفارقة ما ألفو كاعتاده ُب إقامتو ،الومشغوؿ القلب تارة با٣بوؼ على نفسو كم
فتارة  ،كإف ٓب يكن معو ماؿ ٱباؼ عليو فبل ٱبلو عن الطمع كاالستشراؼ أب ا٣بلق

ٍب الشغل با٢بط . كتارة يقول باستحكاـ أسباب الطمع ،يضعف قلبو بسبب الفقر
أك  ،علم فبل ينبغي أف يسافر ا٤بريد إال ُب طلب ،كالَبحاؿ مشوش ١بميع األحواؿ
ف اشتغل إف ؛كتستفاد الرغبة ُب ا٣بّب من مشاىدتو ،مشاىدة شيخ يقتدم بو ُب سّبتو

 .  (ِ)"بنفسو كاستبصر كانفتح لو طريق الفكر أك العمل فالسكوف أكٔب بو
ككذلك يكوف اإلسراؼ ُب الرياضات، كاإلفراط قد يقع ُب ا٤بمارسة، كما يقع 

ك من ا٤بتابعة ا٤بباشرة، كمن الناس من يتكل ف ُب ا٤بتابعة من خبلؿ كسائل اإلعبلـ أ
 الس فر كا٤بشقة كيبذؿي الكثّبى من ا٤باؿ، كما يهدر الكثّب من الوقت ُب سبيل ذلك.

                                                

 [.ْٕ( من لقاء الباب ا٤بفتوح، ٧بمد بن صاّب العثيمْب، اللقاء ]ُ)
 (.َِٓ/ِ( إحياء علـو الدين )ِ)
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، كفضوؿ ٨بالطة الناس، كفضوؿ الكبلـ، فضوؿ الطعاـكيقع اإلسراؼ ُب 
 ، كفضوؿ النكاح.كفضوؿ ا٤بناـ، ستماعكفضوؿ اال، كفضوؿ النظر

 .لطعاـ(: فهو أف يأكل اإلنساف فوؽ ماٰبتاج إليو بدنوفأما )فضوؿ ا
فإنو  ؛كأما فضوؿ الطعاـ فهو داع إٔب أنواع كثّبة من الشر": قاؿ ابن القيم 

فكم من  .اكحسبك ُّذين شرًّ  ،كيثقلها عن الطاعات ،ٰبرؾ ا١بوارح إٔب ا٤بعاصي
كقى شر  فمن ؟!ككم من طاعة حاؿ دكهنا ؟!معصية جلبها الشبع كفضوؿ الطعاـ

 .(ُ)"اا عظيمن بطنو فقد كقى شرًّ 
يعنيو، كأكرب منو  أما )فضوؿ الكبلـ(: فهو أف يطلق اإلنساف لسانو فيما الك 

 .أف يطلقو فيما ال ٰبل لو
ا من الشر كلها كأما فضوؿ الكبلـ فإهنا تفتح للعبد أبوابن " :قاؿ ابن القيم 

ككم من  ،األبواب كلهاعنو تلك  فإمساؾ فضوؿ الكبلـ يسدُّ  ،مداخل للشيطاف
 .(ِ)؟!"حرب جرهتا كلمة كاحدة

فإنو قد يصيب ا٤بخاًلط بآفاتو بسبب ما ٙبتفُّ بو  فضوؿ ٨بالطة الناس(:)كأما 
، كال سيما إذا ا٤بخاًلط  ، أك صاحب كأيبإب ٗبن جالس  التلك اَّالسي من ٨بالفاتو

 ائدة منو.بسبب ما يَبتب على فضوؿ ا٤بخالطة من إضاعة الوقت فيما ال ف
 .إف فضوؿ ا٤بخالطة ىي الداء العضاؿ ا١بالب لكل شر" :قاؿ ابن القيم 

غرست ُب  ككم ؟!ككم زرعت من عداكة ؟!ككم سلبت ا٤بخالطة كا٤بعاشرة من نعمة
ففضوؿ  ؟!القلب من حزازات تزكؿ ا١بباؿ الراسيات كىي ُب القلوب ال تزكؿ

 . (ّ)"ا٤بخالطة فيو خسارة الدنيا كاآلخرة
. قاؿ ابن : فهو أف يطلق اإلنساف نظره فيما حـر عليوا )فضوؿ النظر(كأم
 ،إف فضوؿ النظر يدعو إٔب االستحساف ككقوع صورة ا٤بنظور إليو ُب القلبالقيم: "

                                                

 (.ِّٕ/ ِبدائع الفوائد ) (ُ)
 (.ِّٕ/ ِالسابق ) ا٤بصدر (ِ)
 (.ِْٕ -ِّٕ/ِ( ا٤بصدر السابق )ّ)
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قاؿ بعض . (ُ)"فمبدأ الفتنة من فضوؿ النظر ،كالفكرة ُب الظفر بو ،كاالشتغاؿ بو
كا٤بباح النظر  ف فضوؿ الكبلـ.كانوا يكرىوف فضوؿ النظر، كما يكرىو "السلف: 

فإف " :الغزإب  اإلماـ كقاؿ .(ِ)"الذم ال مضرة فيو ُب العاجل كاآلجل كال منفعة
 .(ّ)"اهلل تعأب يسأؿ عبده عن فضوؿ النظر كما يسألو عن فضوؿ الكبلـ

ٰبل من  ستماع(: فهو أف يلقي اإلنساف أذنيو لسماع ما الكأما )فضوؿ اال
 كا٤بعازؼ.قوؿ الزكر، ك٠باع األغا٘ب الغيبة كالنميمة، ك 

كأما )فضوؿ ا٤بناـ(: فهو أف يزيد اإلنساف ُب النـو على القدر الذم ٰبتاج إليو 
فإف  ؛ذلك حدث بو أنواع من الضرر ُب الدين كالدنيا ُب راحة بدنو، فإذا زاد على

 ة كالعمل.طاعالمثقل للبدف عن ك للغفلة،  مولد ،اإلكثار منو مضر بالقلب
كأربعة ": قاؿ ابن القيم )فضوؿ النكاح(: فهو يضعف البدف كٲبرضو.  كأما

أشياء ٛبرض ا١بسم: الكبلـ الكثّب، كالنـو الكثّب، كاألكل الكثّب، كا١بماع 
 .(ْ)"الكثّب

كينبغي ألىل التوبة أف ٰباسبوا نفوسهم ُب كل " : أبو طالب ا٤بكيكقاؿ 
ستة أشياء: ترؾ فضوؿ الكبلـ، كترؾ كىي  ،كيَبكوا الفضوؿ ،كيدعوا كل شهوة ،طرفة

فضوؿ النظر، كترؾ فضوؿ ا٤بشي، كترؾ فضوؿ الطعاـ، كالشراب، كاللباس، قاؿ: كال 
 .(ٓ)"يقول على ترؾ الشبهات إال من ترؾ الشهوات

 ،كالكبلـ ،ترؾ فضوؿ النظر" :كمن أسباب شرح الصدر كما قاؿ ابن القيم 
ا ا كغمومن فإف ىذه الفضوؿ تستحيل آالمن  ؛كالنـو ،كاألكل ،كا٤بخالطة ،كاالستماع

                                                

 (.ٖٔ/ُ(، كانظر: غذاء األلباب ُب شرح منظومة اآلداب )ُِٕ/ِبدائع الفوائد ) (ُ)
  (.ُِٔ(، التوابْب، البن قدامة )ص:َْٗ/ْ(، كانظر: إحياء علـو الدين )ُّٕ/ُمدارج السالكْب ) (ِ)
 (.ّٓٗ/ْ( إحياء علـو الدين )ّ)
 (. ُّّ(، الطب النبوم )ص:ّٕٕ -ّٕٔ/ْا٤بعاد ُب ىدم خّب العباد ) (  زادْ)
 (.َّٔ/ُوت القلوب ُب معاملة احملبوب )ق (ٓ)
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، بل غالب عذاب الدنيا ُّا ا ُب القلب، ٙبىٍصيريهي كٙبىًٍبسيوي كتيضىيػٍّقيوي كيػىتػىعىذ بي كٮبومن 
 .(ُ)"كاآلخرة منها

قاؿ بعض ا٢بكماء: ترؾ فضوؿ الكبلـ يثمر النطق با٢بكمة، كترؾ فضوؿ ك 
يثمر حبلكة العبادة، كترؾ الضحك النظر يثمر ا٣بشوع كا٣بشية، كترؾ فضوؿ الطعاـ 

٥بيبة، كترؾ الرغبة ُب ا٢براـ يثمر احملبة، كترؾ التجسس عن عيوب الناس ايثمر حبلكة 
 .(ِ)يثمر صبلح العيوب، كترؾ التوىم ُب اهلل ينفي الشك كالشرؾ كالنفاؽ

كما تقدـ ك٫بوه يعدُّ من األمراض الٍب تفشت ُب عصرنا، كما يعدُّ عائقنا كعقبة  
 دنا ُب طريق ا٥بداية.كؤك 

كعواقبو ا٤بَبتبة على البدف  هالتفكر ُب آثار كتكوف الوقاية من آفات اإلسراؼ ب
 كالقلب كالفكر كالسلوؾ. 

كسّبتو  دكاـ الن ظر ُب سين ة النيب كتكوف الوقاية من آفات اإلسراؼ كذلك ب
إٔب اآلخرة مع العطرة، فهو خّب قدكة ُب الزىد، كُب القصد كاالعتداؿ، كُب التطلع 

عدـ إغفاؿ ا٢بقوؽ كالواجبات، كُب العناية بالنهوض كالريادة ٥بذه األمة ُب سائر 
 اَّاالت.

نيا ، ك تذكر ا٤بوت كاآلخرةكتكوف الوقاية كذلك ب أف ينظرى اإلنسافي ُب أمور الدُّ
ف إٔب من ىو فوقو ُب الربٍّ كالط اعات؛ فإف ذلك أدعى أل إٔب من ىو دكنو، كأف يتطل ع

يػىتػىقىاؿ  علمو كعبادتو، كيسلك سبيل ا٤بهتدين، من الت بصر ُب أمور الدين، كمن 
ه اهلل تعأب ُب صاّب األعماؿ، كمن التنافس  الص رب على الببلء، كالن ظر إٔب ما أعد 

ينظر إٔب من ىو أسفل منو؛ فإف ذلك ففي أمور الدنيا كزخارفها لعباده الص ا٢بْب. 
ُب عليو، كال يزدريها. كينظر إٔب من ىو أعلى منو  عمة اهلل حقيقه بأف يشكرى ن

كاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كخصاؿ ا٣بّب،  ،كا١بهاد ،عوةكالد   ،كالعلمً  ،ينالدٍّ 

                                                

 (.ِٔ/ِزاد ا٤بعاد ) (ُ)
(، كانظر: ذـ فضوؿ النظر ُب )ذـ ا٥بول(، البن ا١بوزم ُِٔ( ٕبر الدموع، البن ا١بوزم )ص:ِ)

 (.ٖٔ)ص:
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 عن رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةكما جاء ُب ا٢بديث:  الفاضلة،خبلؽ األك 
الماؿ والَخْلق، فَػْليَػْنُظْر إلى َمْن  فيْيِو إذا َنَظَر أحدُُكم إلى َمْن ُفضَّْل َعلَ ))قاؿ: 

، وال تَػْنُظُروا إلى َمْن منكماْنُظُروا إلى َمْن َأْسَفَل )): . كُب ركاية(ُ)((منوىو َأْسَفَل 
 .(ِ)((َأْجَدُر َأْف اَل تَػْزَدُروا نِْعَمَة اهللِ  فهوىو فَػْوَقُكْم، 

ألف ا٤برء ال يكوف ٕباؿ  ؛ىذا ا٢بديث جامع ٤بعا٘ب ا٣بّب: " بن بطاؿاقاؿ 
فمٌب طلبت نفسو  ،ا فيها إال كجد من ىو فوقوتتعلق بالدين من عبادة ربو ٦بتهدن 

كال يكوف على حىاؿو  ،وتػيقىرٍّبيو من ربٍّ  ا ُب زيادةو فيكوف أبدن  ،اللحاؽ بو استقصر حالو
رى ُب ذلك فإذا تػىفىك   ،خىًسيسىةو من الدنيا إال كجد من أىلها من ىو أىخىسُّ حىاالن منو

 ،كصلت إليو دكف كثّب ٩بن فيضٍّلى عليو بذلك من غّب أىٍمرو أىٍكجىبىوي   علم أف نعمة اهلل
  .(ّ)"فػىيػىٍعظيمي اغتباطو بذلك ُب معاده ،فػىيػيٍلًزـي نفسو الشٍُّكرى 

ألف الشخص إذا نظر إٔب من ىو  ؛ُب ىذا ا٢بديث دكاء الداء" :كقاؿ غّبه
ا رى فوقو ٓب يىٍأمىٍن أف يػيؤىثػٍّ   ؛أف ينظر إٔب من ىو أسفل منو :دىكىاؤيهك  .ذلك فيو حىسىدن

 .(ْ)"كرا إٔب الشُّ ليكوف ذلك داعين 
نُػوّْ منهم،   أمرني خليلي))قاؿ:  عن أيب ذىر  ك  ِبُحبّْ المساكين، َوالدُّ

 .(ٓ)(( ا٢بديثوأمرني أف َأْنُظَر إلى من ىو دوني، وال أنظر إلى من ىو فوقي
التعود على اإلحساف ُب ٝبيع آفات اإلسراؼ كذلك بكتكوف الوقاية من 

اءِ حمس :األحواؿ، كبذؿ األمواؿ ُب سبل ا٣بّبات. يقوؿ اهلل  ٍّ ٠َن ِِف الَّسٍّ ُِ َٚ ُحٍِْٜ ِي اَّلٍّ
اءِ  ٍّ كُب ذلك إشارة إٔب أف النفوس ٯبب أف تكوف كرٲبة مهما  [،ُّْ]آؿ عمراف: ىجسَوالَّضٍّ

ُب آية  ف بقدر الطاقة، كما قاؿ أّب  عليها الفقر، كأف تتعو دى اإلحسا
                                                

 .[ِّٔٗ[، مسلم ]َْٗٔالبخارم ] ( صحيحُ)
 [.ِّٔٗصحيح مسلم ]( ِ)
 (.ِّّ/ُُ(، فتح البارم، البن حجر )ُٗٗ/َُشرح صحيح البخارم، البن بطاؿ ) (ّ)
 (.ِّّ/ ُُفتح البارم، البن حجر ) (ْ)
[، كالبيهقي ُب )السنن( ٖٕٓ[، كالطربا٘ب ُب )الصغّب( ]ْْٗ[، كابن حباف ]ُُِْٓأخرجو أٞبد ]( ٓ)

 الو رجاؿ الصحيح غّب سبلـ أيب ا٤بنذر كىو ثقة".(: "رجِٓٔ/ٕ[. قاؿ ا٥بيثمي )َُِٖٔ]
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ُ حمس أخرل: ة آدَةهُ اّلِلٍّ ٍّٙ َْ ِم ُٝ ٌَُْٖيٍِْٜ ْٚ ُُِدَر َنَٖيِْٝ رِزُُْ َ٘ ْٚ َشَهذِِٝ َو ِ٘ َْ ُذو َشَهٍح   ىجسِِلٍُِْٜ
  [.ٕ]الطبلؽ:

رياضة النفس ٕبملها على الفضائل، كتكوف الوقاية من آفات اإلسراؼ كذلك ب
سد، كذلك  باإلكثار من الطاعات كالنوافل، كالنأم ُّا عن الرذائل، كرياضة ا١ب

استحضار ما جاء من النصوص ُب فضل كالتخفف من التنعم ٗبلذات الدنيا، ك 
ٍـّ الشح كالبخل،اإلنف الوقت ٗبا ينفع من  مكافحة البطالة، كشغلك  اؽ، كما جاء ُب ذ

لنفس ٘بنب الشبع، كٞبل اأىل ا٣بّب كالعدؿ كالفضل كالزىد، ك  صحبةالعلم كالعمل، ك 
أك التقلل من ا٤بأكل كا٤بشرب كا٤بلبس كا٤بركب، كالتوسط ُب ذلك من على القصد 

 غّب إسراؼ كال تقتّب. 
١بامعة، كال العناية باألخبلؽ كالَببية ُب البيت كا٤بدرسة كاكتكوف الوقاية كذلك ب

 ألكالد كالطبلب.كبالرقابة ا٢بكيمة على ا سيما الَببية األكٔب،
ذلك ُب كتاب: )عقبات ُب طريق ا٥بداية كسبل الوقاية كقد فصلت القوؿ ُب 

 كالعبلج منها(.
 

 المجاىرة بالمعاصي: سابًعا:
الذنوب ا٤بتوعد األفعاؿ ا٤بنكرة، ك  صور الفساد كاإلفساد، كأكربإف من أعظم 

: أف يرتكب الٌشخص اإلٍب عبلنية، أك يرتكبو سرًّا فيسَبه ُب اآلخرة بالعذابعليها 
بل إف البعض يتفاخر  لو. ٱبرب بو بعد ذلك مستهيننا بسَب اهلل  ، كلكن واهلل 

، ، كُب ىذا ما فيو من الوقاحة، كا١برأة على اهلل كيتباىى ٗبعصيتو هلل 
 كاالستخفاؼ بالشريعة.

 كقد جاءت اآليات كاألحاديث ٙبذٍّر من اَّاىرة با٤بعاصي.
 :٤بعصيةاَّاىرة باكأبدأ ٗبا جاء من اآليات ُب التحذير من 

ة حمس :قاؿ اهلل  - ُ َٙ ِ ُدوا ث َٙ ْن ُُيْ
َ
د٠َْا َويُِدج٠ََّن أ

َ
ة خ َٙ ِ رَُخ٠َن ث ٍْ َٚ َح ِي ََل ََتَْصََبٍّ اَّلٍّ
 ٌٗ ِِل

َ
ْٗ َنَذاٌب أ ُٟ َ َٚ إَْهَذاِب َول ِ٘ ةَزٍة  ٍَ َٙ ِ ْٗ ث ُٟ ٍّٜ َه٠ُٖا ٌَََل ََتَْصبَ ٍْ ْٗ َح َ  .[ُٖ]آؿ عمراف: ىجسل
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 اَّاىرة با٤بعاصي، كالفرح ُّا، ك٧ببة إف من الذُّنوب ا٤بتوعد عليها بالنار: 
ة حمسعن أىل ذلك:  كما قاؿ اهلل ،  غّب فعلمن ا٢بمد  َٙ ِ رَُخ٠َن ث ٍْ َٚ َح ِي ََل ََتَْصََبٍّ اَّلٍّ

ْٗ َنَذاٌب  ُٟ َ َٚ إَْهَذاِب َول ِ٘ ةَزٍة  ٍَ َٙ ِ ْٗ ث ُٟ ٍّٜ َه٠ُٖا ٌَََل ََتَْصبَ ٍْ ْٗ َح َ ة ل َٙ ِ ُدوا ث َٙ ْن ُُيْ
َ
د٠َْا َويُِدج٠ََّن أ

َ
 خ
 
َ
ٌٗ أ كٰببوف  ،ا٢بق ،كا٤بعُب: ال ٙبسنب الذين يفرحوف ٗبا فعلوا من التدليس ككتماف ،ىجسِِل

أف ٰبمدكا ٗبا ٓب يفعلوا من الوفاء با٤بيثاؽ كإظهار ا٢بق كاإًلخبار بالصدؽ، ٗبفازة 
ٌٗ حمس. فائزين بالنجاة منو ،أم ،ٗبنجاة من العذاب ِِل

َ
ْٗ َنَذاٌب أ ُٟ َ  مؤجل، اآلخرة ُب ىجسَول

 معجل. الدنيا ُب م٥ب الذم مع
َٜةِت حمس: قاؿ اهلل  - ِ ْدَػ ُٙ ْ َِٓح ال ْن َحْٜ

َ
٠ًَْل أ ـَ  ْٗ ُِْٜ٘س ْٗ يَْصَذِفْم  َ ْٚ ل َ٘ َو

 ْٗ ةُِٛس َٙ ُٗ بِإِي ْنَٖ
َ
ُ أ َٜةِت َواّلِلٍّ ِ٘ ْؤ ُٙ ْ ُٗ ال ْٚ َذذََيةدُِس ِ٘  ْٗ ةُُٛس َٙ ْح

َ
ْخ خ َٓ ة َمَٖ َ٘  ْٚ ِٙ َٜةِت ٌَ ِ٘ ْؤ ُٙ ْ ال

 ُٞ ْٚ بَْهٍؼ ٌَةِْٛسُد٠ ِ٘  ْٗ ْهُروِف َُمَْػَٜةٍت َبْهُؾُس َٙ ْ ٍّٚ ثِةل ُٞ ُج٠َر
ُ
ٍّٚ أ ُٞ ٍّٚ َوآد٠ُ ِٟ ِٖ ْٞ َ

ٍّٚ بِإِذِْن أ
ْخَدانٍ 

َ
ذٍِّخَذاِت أ ُ٘ ٍّٔ حمس :كقاؿ  [،ِٓ]النساء: ىجسَدْْيَ ُمَصةٌَِدةٍت َوََل  ِخ

ُ
اِْل٠ََْم أ

ْٗ خِ  ُس ُ٘ َهة ـَ ْٗ َو ٌّٔ َُٕس َِٓذةَب ِخ ود٠ُا إْ
ُ
َٚ أ ِي َهةُم اَّلٍّ ـَ ّيَِجةُت َو ُٗ إفٍّ َٜةُت َُٕس ْدَػ ُٙ ْ ْٗ َوال ُٟ َ ٌّٔ ل

 ٍّٚ ُٞ ُج٠َر
ُ
ٍّٚ أ ُٞ ٠ ُٙ ْٗ إَِذا آدَحُْذ ْٚ َرجُِْٖس ِ٘ َِٓذةَب  ود٠ُا إْ

ُ
َٚ أ ِي َٚ اَّلٍّ ِ٘ ْدَػَٜةُت  ُٙ ْ َٜةِت َوال ِ٘ ْؤ ُٙ ْ َٚ ال ِ٘

ْخَدانٍ 
َ
ذٍِّخِذي أ ُ٘  [.ٓ]ا٤بائدة: ىجسَُمِْػَِٜي َدْْيَ ُمَصةٌِِدَي َوََل 

كا٤بتخذات  .سافحات: ا٤بعلنات بالزناا٤ب أنو قاؿ:  عن ابن عباسكقد ركم 
قاؿ: كاف أىل ا١باىلية ٰبرموف ما ظهر من الزنا  .ذات ا٣بليل الواحد :أخداف

كأما ما خفي فبل بأس  ،يقولوف: أما ما ظهر منو فهو لـؤ ،كيستحلوف ما خفي
ة بَفَ حمس :فأنزؿ اهلل  ،بذلك َ٘ ة َو َٟ ِْٜ٘ َر  َٟ ة َك َ٘ ٠َاِخَض  ٍَ َرب٠ُا إْ ِْ  ىجسَٚ َوََل َت

 . (ِ)ااستقباحو، كعد ما يأتيو لئيمن  :كا٤براد بتحرٲبهم لزنا العبلنية .(ُ)[ُُٓ]األنعاـ:

                                                

 (.َْٗ/ِ(، الدر ا٤بنثور )ُّٗ/ٖتفسّب الطربم )( ُ)
 (.ُٗ/ٓا٤بنار )( ِ)
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يكوف خاصا فيكوف  م، فالسر كعلِب ما١باىلية قسمْب: سر  ُبقد كاف الزنا ك 
كىو  ،ايكوف عامًّ  ا كال تبذؿ نفسها لكل أحد، كالعلِبيزٗب ُّا سرًّ  (ُ)للمرأة خدف

 ا٤براد بالسفاح.
 .(ِ)ايات ا٢بمر لتعرؼ مناز٥بنلبغايا من اإلماء ينصنب الر  ككاف ا

 عن أيب ىريرة، كما جاء ُب ا٢بديث: البغاياب من التشبو كقد حذ ر النيبُّ 
  قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل :((  صنفاف من أىل النار لم أرىما، قـو معهم سياط

ٌت مائالت، كأذناب البقر يضربوف بها الناس، ونساء كاسيات عاريات ُمِمياَل 
وسهن َكَأْسِنَمِة اْلُبْخِت المائلة، ال يدخلن الجنة، وال يجدف ريحها، وإف ريحها ؤ ر 

  .(ّ)((ليوجد من مسيرة كذا وكذا

                                                

ثيها فهدمو اإلسبلـ، قاؿ قاؿ ا٣بليل ( ُ)  :اهلل : ًخٍدفي ا١بارية: ٧بدثها، ككانوا ال ٲبتنعوف من ًخٍدفي ٰبيىدٍّ
ْخَدانٍ حمس

َ
ذٍِّخَذاِت أ ُ٘ اًدنيكى يكوف معك ُب ظاىر أمرؾ كباطنو.  [.ِٓنساء:]ال ىجسَوََل  كا٣بًدافي كا٣بىديني: ٨بي

: "ا٣بًٍدفي كا٣بىديني: الصديق. يقاؿ: خادنت (. كقاؿ ا١بوىرم ِِّ/ْالعْب، مادة: )خدف(، )
 (.َُِٕ/ٓالرجل. كمنو خدف ا١بارية" الصحاح )

ف على أربعة أ٫باء: فنكاح منها نكاح : ))أف النكاح ُب ا١باىلية كاجاء ُب ا٢بديث عن عائشة  (ِ)
: ٱبطب الرجل إٔب الرجل كليتو أك ابنتو، فيصدقها ٍب ينكحها، كنكاح آخر: كاف الرجل  الناس اليـو
يقوؿ المرأتو إذا طهرت من طمثها: أرسلي إٔب فبلف فاستبضعي منو، كيعتز٥با زكجها كال ٲبسها أبدا، 

ع منو، فإذا تبْب ٞبلها أصاُّا زكجها إذا أحب، كإ٭با حٌب يتبْب ٞبلها من ذلك الرجل الذم تستبض
يفعل ذلك رغبة ُب ٪بابة الولد، فكاف ىذا النكاح نكاح االستبضاع. كنكاح آخر: ٯبتمع الرىط ما 
 دكف العشرة، فيدخلوف على ا٤برأة، كلهم يصيبها، فإذا ٞبلت ككضعت، كمر عليها لياؿ بعد أف تضع

رجل منهم أف ٲبتنع، حٌب ٯبتمعوا عندىا، تقوؿ ٥بم: قد عرفتم  ٞبلها، أرسلت إليهم، فلم يستطع
فبلف، تسمي من أحبت با٠بو فيلحق بو كلدىا، ال  الذم كاف من أمركم كقد كلدت، فهو ابنك يا

يستطيع أف ٲبتنع بو الرجل، كنكاح الرابع: ٯبتمع الناس الكثّب، فيدخلوف على ا٤برأة، ال ٛبتنع ٩بن 
ن ينصنب على أبواُّن رايات تكوف علما، فمن أرادىن دخل عليهن، فإذا جاءىا، كىن البغايا، ك

ٞبلت إحداىن ككضعت ٞبلها ٝبعوا ٥با، كدعوا ٥بم القافة، ٍب أ٢بقوا كلدىا بالذم يركف، فالتاط بو، 
با٢بق، ىدـ نكاح ا١باىلية كلو إال نكاح الناس  كدعي ابنو، ال ٲبتنع من ذلك، فلما بعث ٧بمد 

(( صحيح  [.ُِٕٓالبخارم ] اليـو
  [. كقد تقدـ.ُِِٖ( صحيح مسلم ]ّ)
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ُ  ُُيِتَّ  ََل حمس: قاؿ اهلل  - ّ ْٟرَ  اّلِلٍّ ٠ءِ  اْْلَ َٚ  ثِةلصَّ ٠ْلِ  ِ٘ َِ ْٚ  إَِلٍّ  إْ َ٘  َٗ ِ ُ  َوََكنَ  ُكٖ  اّلِلٍّ
ِٙيًهة ة َش ًٙ كمن شأف كثّب من الظلمة أهنم مع ظلمهم يستطيلوف  [.ُْٖاء:]النس ىجسَنِٖي

 بألسنتهم على من ظلموه، كينالوف من عرضو.
َٗ حمس: قاؿ اهلل  - ْ ثْ َٚ يَْسِصُج٠َن اْْلِ ِي ُٝ إِنٍّ اَّلٍّ َٜ ـِ ِٗ َوبَة زْ َوَذُروا َكةَِٞر اْْلِ

ََت٠ٌُِنَ  ِْ ة ََك٠ُٛا َح َٙ ِ ُٝ وَ حمس :قولو  [.َُِ]األنعاـ: ىجسَشُيْجَزْوَن ث َٜ ـِ ِٗ َوبَة زْ ، ىجسَذُروا َكةَِٞر اْْلِ
 .(ُ)معصيتو ُب السر كالعبلنية أم:

ْٔ حمس :قاؿ اهلل  - ٓ ُٔ  َتَهةل٠َْا ُُ دْ
َ
ة خ ْٗ  َخرٍّمَ  َ٘ ْٗ  َربَُّس َلٍّ  َنَٖيُْس

َ
 َطحْبًة ثِِٝ  تُْْشُِك٠ا خ

 ِٚ يْ ُذ٠ُٖا َوََل  إِْخَصةًٛة َوبِةل٠َْاِلَ ِْ ْٗ  َت ْوََلَدُز
َ
ْٚ  أ ْٗ  ُٚ ََنْ  إِْمََلقٍ  ِ٘ ْٗ  َْٛرزُُُُس ُٞ َرب٠ُا َوََل  ِإَويٍّة ِْ  َت

٠َاِخَض  ٍَ ة إْ رَ  َ٘ َٟ ة َك َٟ ة ِْٜ٘ َ٘ َٚ  َو ُذ٠ُٖا َوََل  بََف ِْ َس  َت ٍْ ُ  َخرٍّمَ  إٍَِّّت  اَلٍّ َِّ  إَِلٍّ  اّلِلٍّ ْٗ  ثِةِْلَ  َذُِٕس
 ْٗ ةُز ْٗ  ثِِٝ  َوغٍّ يل القوؿ ُب تأك ":  قاؿ أبو جعفر [.ُُٓ]األنعاـ:  ىجسَتْه٠ُِِٖنَ  ََٕهٍُّٖس

َرب٠ُا َوََل حمسقولو:  ِْ ٠َاِخَض  َت ٍَ ة إْ رَ  َ٘ َٟ ة َك َٟ ة ِْٜ٘ َ٘ َٚ  َو يقوؿ تعأب ذكره: كال تقربوا : ىجسبََف
الظاىر من األشياء احملرمة عليكم، الٍب ىي عبلنية بينكم ال تناكركف ركوُّا، كالباطن 

 .(ِ)"ا ُب خفاء ال ٘باىركف بو، فإف كل ذلك حراـمنها الذم تأتونو سرًّ 
ْٔ حمس: ؿ اهلل قا - ٔ ة ُُ َٙ مَ  إِجٍّ َ  َخرٍّ ٠َاِخَض  َرّّبِ ٍَ ة إْ رَ  َ٘ َٟ ة َك َٟ ة ِْٜ٘ َ٘ َٚ  َو َٗ  َبَف ثْ  َواْْلِ

َِّ  ثَِيْْيِ  َواْْلَْغَ  نْ  اِْلَ
َ
ِ  تُْْشُِك٠ا َوأ ة ثِةّلِلٍّ َ٘  ْٗ َ ِلْ  ل نْ  ُشَْٖفةًٛة ثِِٝ  ُحَّزّ

َ
٠ل٠ُا َوأ ُِ ِ  لََعَ  َت ة اّلِلٍّ  ََل  َ٘

٠ُٙنَ   [.ّّ]األعراؼ: ىجسَتْهَٖ
َٚ  إِنٍّ حمس: قاؿ اهلل  - ٕ ِي نْ  ُُيِج٠َّنَ  اَّلٍّ

َ
ةِخَظحُ  تَِظيمَ  أ ٍَ َٚ  ِِف  إْ ِي ٠ُٜا اَّلٍّ َ٘ ْٗ  آ ُٟ َ  ل

ٌٗ  َنَذاٌب  ِِل
َ
جَْية ِِف  أ ِ  الَّ ُ  َواْْلِخَرة ُٗ  َواّلِلٍّ ْٗ  َحْهَٖ جُْذ

َ
٠ُٙنَ  ََل  َوخ  [.ُٗ]النور: ىجسَتْهَٖ

٤بعاصي، كمن كقد جاءت كذلك األحاديث ٙبذٍّر السالكْب من اَّاىرة با
 ذلك: 

                                                

(، ِّّ/ّ(، تفسّب ابن كثّب )ْٔ/ِ(، تفسّب عبد الرزاؽ الصنعا٘ب )ِٕ/ُِ( انظر: تفسّب الطربم )ُ)
 (.َِٕ/ِأحكاـ القرآف، للقاضي أيب بكر بن العريب )

 (.ُِٖ/ ُِ( تفسّب الطربم )ِ)
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ُكلُّ ُأمَِّتي يقوؿ: )) : ٠بعت رسوؿ اهلل أنو قاؿ عن أيب ىريرة ما جاء 
، ثم يصبح ُمَعاًفى إال المجاىرين، وإف من المجاىرة أف يعمل الرجل بالليل عماًل 

وقد ستره اهلل عليو، فيقوَؿ: يا فالف، عملُت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره 
 .(ُ)((ستر اهلل عنوربو، ويصبح يكشف 

: "اَّاىركف: الذين ٯباىركف بالفواحش كيتحدثوف ٗبا قد قاؿ ابن ا١بوزم 
 .(ِ)فعلوه منها سرًّا، كالناس ُب عافية من جهة أهنم مستوركف، كىؤالء مفتضحوف"

 ال ينبغي لو أف يفضح نفسو. كمن سَبه اهلل 
لو بو من ربو، قد يرتكب ا٤بذنب ا٤بعصية مع شعوره بقبح ما أتى، كخجك"

كانكسار قلبو من أجل معصيتو، فهو لذلك يتسَب بذنبو فبل يطلع عليو غّبه ال بقوؿ 
كٓب يدعهم إٔب االقتداء بو،  ،كال بفعل، فهذا قد سلم منو الناس فلم يؤذىم بشره

فلم يكسر من ىيبتو، كٓب ينقص عند الناس من حرمتو، فسلم لو  ،منو الشرع كسلم
،  بدنو من ا٢بد، كسلم لو أصل إٲبانو، كىو حياؤه من اهللىو عرضو من القدح، ك 

ُب  الٍب ءا٢بيا اضو ٤با يأٌب من معصيتو، فيوشك ُّذغكخوفو منو، كاحَبامو لدينو، كب
فيسلم عن ا٤بؤاخذة بسبب التوبة، كقد يَبجح ما ُب  ،قلبو أف يقلع عن ذنبو كيتوب

ا على نفس ا٤بعصية فيسلم قلبو من خوؼ كخجل، كاحَباـ كبغض للمعصية كتأٓب ُّ
من ا٤بؤاخذة ُّا عند ا٤بوازنة يـو القيامة. فصدؽ فيو ىذا الوعد بأنو معاَب من ذنبو، 

 كسآب من ا٤بؤاخذة بو.
أما الذم ٯباىر ٗبعصيتو كيعلن ُّا، فهذا قد تعد ل على ٦بتمع الناس ٗبا أظهر 

جيع لغّبه على فإف ُب ٦باىرة العاصي تش ؛من فساد، كما أكجد من قدكة سيئة
 االقتداء بو ُب فعلو ا٤بنكر، كىي من أسباب شيوع الفاحشة ُب الناس.

                                                

لفظ: ))كل أمٍب معافاة، إال اَّاىرين، كإف من [ بَِٗٗ[، كمسلم ]َٗٔٔأخرجو البخارم ] (ُ)
، ٍب يصبح قد سَبه ربو، فيقوؿ: يا فبلف قد عملت البارحة كذا  اإلجهار: أف يعمل العبد بالليل عمبلن

قاؿ زىّب: ))كإف من  ،ككذا، كقد بات يسَبه ربو، فيبيت يسَبه ربو، كيصبح يكشف سَب اهلل عنو((
 ا٥بجار((.

 .(ّٕٗ/ّيث الصحيحْب )( كشف ا٤بشكل من حدِ)
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 كما عمل َّاىرتو على شيوع الفاحشة فيهم.
كقد تعدل على الشرع ٗبا انتهك من حرمتو، كجرأ من السفهاء عليو. كىو 

كحق عباده، كعلى عناده للدين، كخلو  ٗبجاىرتو قد دؿ على استخفافو ٕبق اهلل 
 قلبو من ا٣بوؼ كا٢بياء، كأم إٲباف يبقى بعدٮبا.

عليو  كقاؿ: إف اَّاىر ٗبعصيتو ارتكب معصيتْب: ا٤بعصية كاَّاىرة ُّا، كقد ٘برُّ 
ا كثّبة ٗبا يتسبب عن معصيتو من شيوع الفاحشة، كسوء القدكة، كيستمر اَّاىرة آثامن 

 .(ُ)يكتب عليو من آثاره ما بقي"فذلك 
، كأىب اللساف؛ ألف اَّاىر قد سَبه اهلل النفس كآفات  اَّاىرة من آفاتك 

؛ فبل يعافيو اهلل  هلل  إال أف يفضح نفسو بلسانو، فيجاىر كيفتخر ٗبعصيتو
 كلذلك استحق من العذاب فوؽ الذم ارتكب معصية كٓب ٯباىر ُّا.

: "إف مراتب الفاحشة متفاكتة ٕبسب مفاسدىا، فا٤بتخذ  قاؿ ابن القيم
ٍدننا من الرجاؿ أقل شرًّا من ا٤بسافح كا٤بسافحة مع كل من النساء، كا٤بتخذة خً  ٍدنناخً 

أحد، كا٤بستخفي ٗبا يرتكبو أقل إٜبا من اَّاىر ا٤بستعلن، كالكاًب لو أقل إٜبا من 
 .(ِ)ا٤بخرب احملدٍّث للناس بو، فهذا بعيد عن عافية اهلل تعأب كعفوه"

إذا ابتلي ٗبعصية أك ٫بوىا أف ٱبرب غّبه  : "يكره لئلنسافقاؿ اإلماـ النوكم 
، فيقلع عنها ُب ا٢باؿ، كيندـ على ما فعل، بذلك، بل ينبغي أف يتوب إٔب اهلل 

ا، فهذه الثبلثة ىي أركاف التوبة، ال تصح إال  كيعـز أف ال يعود إٔب مثلها أبدن
٨برجنا من باجتماعها، فإف أخرب ٗبعصيتو شيخو أك شبهو ٩بن يرجو بإخباره أف يعلمو 

معصيتو، أك ليعلمو ما يسلم بو من الوقوع ُب مثلها، أك يعرفو السبب الذم أكقعو 
فيها، أك يدعو لو، أك ٫بو ذلك، فبل بأس بو، بل ىو حسن، كإ٭با يكره إذا انتفت 

 . (ّ)ىذه ا٤بصلحة"

                                                

 (.ُِٓ -ُِّانظر: ٦بالس التذكّب، البن باديس )ص: (ُ)
 (.ُْٕ/ِ( إغاثة اللهفاف من مصايد الشيطاف )ِ)
 (.ّٖٔاألذكار )ص:( ّ)
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الكشف ا٤بذمـو إذا كقع على كجو اَّاىرة كاالستهزاء ":  الغزإباإلماـ كقاؿ 
فجاء فأخرب  ،من كاقع امرأتو ُب رمضاف :ى السؤاؿ كاالستفتاء بدليل خربال عل

 .(ُ)"فلم ينكر عليو ،ا٤بصطفى 
إفشاء ما يكوف بْب الزكجْب من  :من اَّاىرة با٤بعصية  كجعل ابن ٝباعة

الرجل  :إف من َأَشرّْ الناس عند اهلل منزلة يـو القيامة)): لقوؿ النيب  ،(ِ)ا٤بباح
: "كُب قاؿ اإلماـ النوكم . (ّ)((ى امرأتو، َوتُػْفِضي إليو، ثم يَػْنُشُر ِسرََّىايُػْفِضي إل

ىذا ا٢بديث: ٙبرٙب إفشاء الرجل ما ٯبرم بينو كبْب امرأتو من أمور االستمتاع، 
 . (ْ)ككصف تفاصيل ذلك كما ٯبرم من ا٤برأة فيو من قوؿ أك فعل ك٫بوه"

 األسلمي، رجم أف بعد قاؿ  اهلل رسوؿ أف ، عمر بن اهلل عبد كعن
 اهلل، بستر فليستتر ألم فمن عنها، اهلل نهى التي (ٓ)القاذورة ىذه اجتنبوا)): فقاؿ

  .(ٔ)(( اهلل كتاب عليو نقم صفحتويُػْبِد لََنا  من فإنو اهلل، إلى وليتب
 . (ٕ)"ذلك أف إظهار الفاحشة فاحشة أخرل: "قاؿ اإلماـ الغزإب 

                                                

(. ُب معظم النسخ: )كقع بامرأتو(، كُب بعضها: ُٓٔ/ِ(، كانظر: بريقة ٧بمودية )ُُ/ٓ( فيض القدير )ُ)
، أف رجبل كقع بامرأتو ُب رمضاف، ح. كنص ا٢بديث: عن أيب ىريرة )كاقع امرأتو(، ككبلٮبا صحي

عن ذلك، فقاؿ: ))ىل ٘بد رقبة؟((، قاؿ: ال، قاؿ: ))كىل تستطيع صياـ  فاستفٌب رسوؿ اهلل 
[، صحيح مسلم ُِٖٔشهرين؟(( قاؿ: ال، قاؿ: ))فأطعم ستْب مسكيننا((. صحيح البخارم ]

[ُُُُ .] 
 (.ُْٔ/ِ(، بريقة ٧بمودية )ُُ/ٓ( انظر: فيض القدير )ِ)
 [.ُّْٕصحيح مسلم ]( ّ)
 (.ٖ/َُشرح النوكم على صحيح مسلم )( ْ)
ىي: الفاحشة، يعِب: الزنا؛ ألف حقها أف تتقذر، فوصفت ٗبا يوصف بو صاحبها. الفائق  ()القاذكرة() (ٓ)

 (.َِٕ(، كانظر: الكليات )ص:ُٗٔ/ُّب غريب ا٢بديث كاألثر، للز٨بشرم )
[، كقاؿ: "صحيح على شرط الشيخْب"، ككافقو الذىيب. قاؿ العراقي ُٕٓٔا٢باكم ] أخرجو (ٔ)

 [. َُُٕٔ(: "إسناده حسن". كأخرجو أيضنا: البيهقي ]ََُّ)ص:
 (.ُّٖ/ّإحياء علـو الدين )( ٕ)
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أف سَب ا٤بسلم على نفسو  :كُب ىذا ا٢بديث من الفقو" : بن عبد الربقاؿ ا
كاإلقبلع عنها  ،كالندـ عليها ،كالتوبة منها ،ما كقع فيو من الكبائر ا٤بوجبة للحدكد

أشار بذلك على الرجل   أال ترل أف أبا بكر. أكٔب بو من اإلقرار بذلك على نفسو
ال خبلؼ  .لميكىو ماعز األس. ككذلك فعل عمر  ،الذم اعَبؼ عنده بالزٗب

 .ُب ذلك بْب أىل العلم كذلك مشهور ُب اآلثار
قر على نفسو بالزٗب حٌب أكثر عليو  أعنو حْب  ككذلك إعراض رسوؿ اهلل 

رجاء أال يتمادل ُب اإلقرار، كأف ينتبو كيرعوم، ٍب ينصرؼ فيعقد  -كاهلل أعلم- كاف
 .(ُ)التوبة ٩با كقع فيو"

ية مع سَبىا أىوف كأخف من اَّاىرة "كيدؿ ا٢بديث على أف ارتكاب ا٤بعص
ُّا؛ ألف ا٤بعصية مع السَب تقبل العفو اإًل٥بي، أما مع اَّاىرة فإنو ال يعفى عنها، 

 ،كجرأة ،((؛ كذلك ألف اَّاىرة كقاحةكلُّ ُأمَِّتي ُمَعاًفى إال المجاىروف: ))لقولو 
 .(ِ)، كاستخفاؼ بالشريعة" كانتهاؾ ٢بدكد اهلل

كُب ا٢بديث دليل على أنو ٯبب على من أٓب ٗبعصية أف ـ(: "كُب )سبل السبل
كا٤براد -فإف أبدل صفحتو لئلماـ  ،كيبادر إٔب التوبة ،يستَب كال يفضح نفسو باإلقرار

 كجب على اإلماـ إقامة ا٢بد. -ُّا ىنا حقيقة أمره
ي من َحدٍّ ، فما بَػَلغَنِ بينكمتَػَعافُّوا اْلُحُدوَد فيما )) :اكقد أخرج أبو داكد مرفوعن 

 .(ّ)(("فقد َوَجبَ 

                                                

 (.ْٔٔ/ٕاالستذكار ) (ُ)
 (.ِِٓ/ٓمنار القارم ) (ِ)
[، كالنسائي ُب ّْٕٔ[، كأبو داكد ]ُّٕٖٗ]أخرجو عبد الرزاؽ كا٢بديث  (.ِّْ/ِسبل السبلـ ) (ّ)

[، كالدارقطِب  ُِِٔ[، كالطربا٘ب ُب )األكسط( ]ُّّٕ[،  كُب )الكربل( ]ْٖٖٓ)السنن( ]
[، كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، ككافقو الذىيب. كأخرجو أيضنا: البيهقي ُٖٔٓ[، كا٢باكم ]ُّٔٗ]
و ا٢باكم، كسنده إٔب عمرك (: "صححٕٖ/ُُِب )الفتح( ) [، قاؿ ا٢بافظ ابن حجر ُُُٕٔ]

  بن شعيب صحيح".
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كحق رسولو   : "كُب اَّاىرة با٤بعاصي استخفاؼ ٕبق اهللقاؿ ابن بطاؿ 
 ، كضرب من العناد ٥بما؛ فلذلك قاؿ(( : كلُّ ُأمَِّتي ُمَعاًفى إال

 . (ُ)((المجاىروف
"كُب السَب ُّا السبلمة من االستخفاؼ؛ ألف ا٤بعاصي فاعلها، من إقامة ا٢بد 

ا.  عليو  إف كاف فيو حد، كمن التعزير إف ٓب يوجب حدًّ
فهو أكـر األكرمْب، كرٞبتو سبقت غضبو؛ فلذلك إذا  كإذا ٛبىىح ضى حىقُّ اهلل 

 . (ِ)سَبه ُب الدنيا ٓب يفضحو ُب اآلخرة كالذم ٯباىر يفوتو ٝبيع ذلك"
أف تشترى الثمرة حتى   نهى رسوؿ اهللقاؿ: )) كعن ابن عباس 

 .(ّ)((ؿ: إذا ظهر الزنا والربا في قرية، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب اهللتطعم، وقا
آكل الربا، ومؤكلو، وكاتبو،   لعن رسوؿ اهللقاؿ: )) عن جابر ك 

 . (ْ)((ىم سواء، كقاؿ: ))وشاىديو((
  

                                                

كذا لؤلكثر بالنصب، كُب ركاية   ()إال اَّاىرين()(. قولو: ِّٔ/ٗشرح صحيح البخارم، البن بطاؿ ) (ُ)
( ُب ىذه ا٢بالة  ()اَّاىرين()مسلم:  بالنصب، كٯبوز الرفع فيو على مذىب الكوفيْب، كتكوف )إال 

: كا٤بعُب، لكن اَّاىركف با٤بعاصي ال يعافوف،  . قاؿ ا٢بافظ ٗبعُب: )لكن( كما قاؿ ابن مالك
الذم يأٌب بالفاحشة ٍب يشيعها بْب الناس تفاخرنا كهتورنا ككقاحة. منار  كاَّاىر الفاسق ا٤بعلن بفسقو

(. كانظر: عمدة القارم شرح صحيح ْٕٖ -ْٖٔ/َُ(، انظر: فتح البارم )ُِٓ/ٓالقارم )
  (.َّّْ/ٕ(، مرقاة ا٤بفاتيح )َِّْ/ٔلطييب على مشكاة ا٤بصابيح )(، شرح إُّ/َُالبخارم )

 (.ّْ/ّ(، كانظر: دليل الفا٢بْب )ْٕٖ/َُفتح البارم، البن حجر )( ِ)
(: "ركاه الطربا٘ب ُب )الكبّب(، كفيو ىاشم بن مرزكؽ، كٓب ُُٖ/ْ[، قاؿ ا٥بيثمي )َْٔ( أخرجو الطربا٘ب ]ّ)

[، كقاؿ: "صحيح اإلسناد" ُِِٔكأخرجو أيضنا: ا٢باكم  ] أجد من ترٝبو، كبقية رجالو ثقات".
[، كلفظ الطربا٘ب كالبيهقي: ))قد َّّٓككافقو الذىيب، كما أخرجو البيهقي ُب )شعب اإلٲباف(  ]

 ((.أحلوا بأنفسهم كتاب اهلل 
 [.ُٖٗٓ( صحيح مسلم ]ْ)
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كعن عوف بن أيب جحيفة، عن أبيو: أنو اشَبل غبلمنا حجامنا، فقاؿ: إف النيب 
 ن الكلب، ككسب البغي، كلعن آكل الربا كموكلو، كالوامشة هنى عن ٜبن الدـ، كٜب

 . (ُ)كا٤بستومشة كا٤بصور
يا معشر فقاؿ: )) قاؿ: قاؿ: أقبل علينا رسوؿ اهلل  كعن ابن عمر 

المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ باهلل أف تدركوىن: لم تظهر الفاحشة 
اعوف، واألوجاع التي لم تكن في قـو قط، حتى يعلنوا بها، إال فشا فيهم الط

مضت في أسالفهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكياؿ والميزاف، إال أخذوا 
بالسنين، وشدة المئونة، وجور السلطاف عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم، إال 
منعوا القطر من السماء، ولوال البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد اهلل، وعهد 

 عليهم عدوا من غيرىم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما رسولو، إال سلط اهلل
لم تحكم أئمتهم بكتاب اهلل، ويتخيروا مما أنزؿ اهلل، إال جعل اهلل بأسهم 

 .(ِ)((بينهم
الط اعيوفى ما استىهاىفى قـو   إذا كثر الط اغيوفى أرسىلى اهلل: "قاؿ الز٨بشرم 

 .(ّ)"الٌزكىايف ىنفكما يي   ،كنفاىم الزماف ،بالدين إال حاؽ ُّم ا٥بواف
، ا٤بتىبلىًعنػىٍْب، فقاؿ عبد اهلل  كعن القاسم بن ٧بمد، قاؿ: ذكر ابن عباس

ا امرأة عن غير بَػيػَّْنة لو كنت راجمً : ))بن شداد: ىي الٍب قاؿ رسوؿ اهلل 
أم: أظهرت السوء ، (ْ)((ال تلك امرأة أعلنت: )) فقاؿ ابن عباس ،((لرجمتها
 .كلكنها ٓب تقم عليها بينة كال اعَبفت ،تهر عنها كشاعاش :أم ،كالفجور

                                                

 [.ِٔٗٓ( صحيح البخارم ]ُ)
 تقدـ. (ِ)
 .-تقدـ كقد- (،ٗٔ)ص: لكلم النوابغا (ّ)
 [.ُْٕٗ[، مسلم ]ِّٖٕ، ٖٓٓٔالبخارم ]( صحيح ْ)
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َنٍة لرجمت فالنة. فقد ظهر منها ا أحدً لو كنت راجمً كُب ركاية: )) ا بغير بَػيػّْ
 .(ُ)((الرّْيَبُة في منطقها وىيئتها ومن يدخل عليها

إٌف من جاىر بفسقو أك بدعتو فيجوز ذكره ٗبا ٯباىر : قاؿ اإلماـ النوكم 
 . (ِ)"بغّبه إال بسبب آخر بو كال ٯبوز

 ،اا كعرفن كاَّانة مذمومة شرعن  ،الذم ٯباىر با٤بعصية يكوف من ٝبلة اَّاف"ك 
كتلبسو بفعل  ،إظهار ا٤بعصية :فيكوف الذم يظهر ا٤بعصية قد ارتكب ٧بذكرين

من قصد ، "فاكا١بهر با٤بعصية عن جهل، ليس كا١بهر با٤بعصية تبجحن . (ّ)"اَّاف
 ُّا حياء سَبُّ ، فلم يسَبه، كمن قصد الت   واَّاىرة ُّا أغضب رب  إظهار ا٤بعصية ك 

ا أك هن أما التحدث ُّا تفكُّ . (ْ)"اهاهلل عليو بسَبه إي   اس من  ، كمن الن   ومن ربٍّ 
  .(ٓ)لؤلخبار الصحيحة فيو ؛ا٦باىرة فحراـ قطعن 

ا٣بطر  ُب فعلو؛ كلذلك كاف لو من كاَّاىر قد ٘برد عن ا٢بياء من اهلل 
ة ُب ة كاألخبلقي  يني  اإلخبلؿ بالقيم الدٍّ كاألثر على نفسو كعلى اآلخرين من حيث 

، فهو داعية فساد كإفساد، فبل بد  ُب اَّتمع اإلسبلمي من زجره كعقابو اَّتمع
 كالتحذير منو.

كما أصاب األمة ما أصاُّا من الببلء إال بسبب اَّاىرة ا٤بعاصي، كاإلقرار ُّا، 
اإلنكار، فلما كثرت ا٤بظآب، كٓب يينكر على الظآب، كانتشرت الرشوة، كشاع شراء  كترؾ

أصاب  ،كبغى الناس بعضهم على بعض كأىدرت ا٢بقوؽ، الذمم، كفسد القضاء،

                                                

(: "ىذا إسناد صحيح رجالو ثقات". َُٔ/ّ[، قاؿ البوصّبم ُب )زكائده( )ِٗٓٓأخرجو ابن ماجو ] (ُ)
 [.َُُٕٓ، َُُٕٔكأخرجو أيضنا: الطربا٘ب ]

 (.ّْ/ٕ(، ركضة الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب )ُّْ/ُٔشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ِ)
 (.ْٕٖ/َُ( فتح البارم، للحافظ ابن حجر )ّ)
 (.ُّٖ/ِِ(، كانظر: عمدة القارم )ْٖٖ -ْٕٖ/َُ( ا٤بصدر السابق )ْ)
(،  ٙبفة احملتاج ُب شرح ِْٓ/ٓ(،  مغِب احملتاج )ُُّ/ْ( انظر: أسُب ا٤بطالب ُب شرح ركض الطالب )ٓ)

 (.ّّٖ/ْ(، إعانة الطالبْب )ُُِ/ٗا٤بنهاج )
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ة حمس: األمة ما أصاُّا من الببلء كالفقر كالتخلف. قاؿ اهلل  َٙ ة اَلٍّةُس إِجٍّ َٟ حَّ
َ
يَة خ

ِصسُ  ٍُ جْ
َ
ْٗ لََعَ خ  [.ِّ]يونس: ىجسْٗ َبْييُُس

ال تقـو )): قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  : عن عبد اهلل بن عمرك كُب ا٢بديث
 .(ِ)((الحمير (ُ)الساعة حتى تَػَتَساَفُدوا في الطرؽ َتَساُفدَ 

والذي نفسي بيده، ال تفنى ىذه ))قاؿ:  عن النيب   عن أيب ىريرةك 
فيكوف خيارىم يومئذ من األمة حتى يقـو الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، 

  .(ّ)((لو واريتها وراء ىذا الحائط :يقوؿ
النواس بن ٠بعاف ُب حديثو الطويل ُب  :من حديث ُب )صحيح مسلم(ك 

فبينما ىم كذلك إذ بعث اهلل ريحا طيبة، )) كمأجوج، كُب آخره: الدجاؿ كيأجوج
اس، فتأخذىم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الن

 .(ْ)((يتهارجوف فيها تهارج الحمر، فعليهم تقـو الساعة
ٯبامع الرجاؿ النساء ٕبضرة الناس   :أم ((يتهارجوف تهارج الحمير)قولو: ")

 :يقاؿ .ا١بماع :-بإسكاف الراء- (ا٥ٍبىرٍجي )ك .كال يكَبثوف لذلك ،كما يفعل ا٢بمّب
  .(ٓ)"-ككسرىا بفتح الراء كضمها-يػىٍهرجيهىا  ،جامعها :ىىرىجى زكجتو أم

                                                

ًفدى : نػىزٍ (الًسفاد) (ُ) ا. يقاؿ ذلك ُب التىيًس، كالبعّب، يىٍسفىدي ًسفادن  -بالكسر–كي الذكر على األنثى. كقد سى
انظر: الصحاح، للجوىرم،  لغة فيو، حكاىا أبو عبيدة. -بالفتح– (سىفىدى )كالثور، كالسباع، كالطّب. ك

 (.ْٖٗ/ِ( )سفدمادة: )
ركاه البزار كالطربا٘ب، كرجاؿ (: "ِّٕ/ٕمي )قاؿ ا٥بيث[، ٕٕٔٔ[، كابن حباف ]ِّّٓأخرجو البزار ]( ِ)

ق قتادة عن من طري [،َُْٖ] أخرجو ا٢باكمفقد كللحديث طريق أخرل،   ."البزار رجاؿ الصحيح
كىو ُب حكم  ا. موقوفن قيس بن عباد عن عبد اهلل بن عمرك قاؿ: فذكره ٫بوه مطوالن  أيب ٦بلز عن

(( الطرؽ كما تتسافد البهائم، فتقـو عليهم الساعة ٌب يتسافدكا ُبح، كىو عنده  بلفظ: ))..ا٤برفوع
 " ككافقو الذىيب.صحيح اإلسناد على شرطهما موقوؼا٢بديث، كقاؿ: "

 ."ركاه أبو يعلى، كرجالو رجاؿ الصحيح(: "ُّّ/ٕ[، قاؿ ا٥بيثمي )ُّٖٔأخرجو ابن أيب يعلى ] (ّ)
 [.ِّٕٗصحيح مسلم ]( ْ)
 .(َٕ/ُٖشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ٓ)
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إف الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديو، ))كقد جاء ُب ا٢بديث: 
  .(ُ)((أوشك أف يعمهم اهلل بعقاب

 .(ِ)((إذا رأوا المنكر)كُب ركاية: )
ما من قـو يعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدروف على أف يغيروا، كُب ركاية: ))

 .(ّ)((و بعقابثم ال يغيروا، إال يوشك أف يعمهم اهلل من
ال إلو إال دخل عليها فزعنا يقوؿ: )) أف النيب  كعن زينب بنت جحش 

اهلل، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليـو من ردـ يأجوج ومأجوج مثل 
: فقلت يا ((، كحلق بإصبعو اإلُّاـ كالٍب تليها، قالت زينب بنت جحش ىذه

 .(ْ)((م إذا كثر الخبثنعرسوؿ اهلل: أهنلك كفينا الصا٢بوف؟ قاؿ: ))
ال يعذب العام ة  : كاف يقاؿ: إف اهلل قاؿ عمر بن عبد العزيز 

 .(ٓ)بذنب ا٣باص ة. كلكن إذا عمل ا٤بنكر جهارنا استحقوا  العقوبة كلهم
ما شيء أثقل في ميزاف المؤمن يـو القيامة من خلق جاء ُب ا٢بديث: ))

 . (ٔ)((حسن، وإف اهلل ليبغض الفاحش البذيء
  

                                                

[، كابن ٓٔ[، كالبزار ]ُِٖٔ[، كالَبمذم ]ّّْٖ[، كأبو داكد ]ُ[، كابن ٞبيد ]ِٗأخرجو أٞبد ]( ُ)
[. قاؿ اإلماـ النوكم: "إسناده صحيح". رياض ّ[، كا٢بميدم ]َُِٖٗ[، كالبيهقي ]َّْحباف ]

 (.ُّّ(، األذكار )ص:ٕٗالصا٢بْب )ص:
[، كأبو يعلى َُُِٗالنسائي ُب )الكربل( ][، ك ََْٓ[، كابن ماجو ]ّٓ، ُٔ، ُأخرجو أٞبد ]( ِ)

 [.ٖٓ[، كالضياء ]َّٓ[، كابن حباف ]ُِٖ]
 [.َُُِٗ[، كالبيهقي ]ّّْٖأخرجو أبو داكد ]( ّ)
 [.َِٖٖ[، مسلم ]ُّٕٓ، َٕٗٓ، ّٖٗٓ، ّّْٔالبخارم ]( صحيح ْ)
 )ا٢بلية( [، كأبو نعيم ُبُُّٓ[، كابن ا٤ببارؾ ُب )الزىد( ]ّّٔٔأخرجو مالك ُب )ا٤بوطأ( ]( ٓ)

 [.ُِٕ[، كا٢بميدم ]ُٕٕٗ(، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ِٖٗ/ٓ)
، كما أخرجو ا٣برائطي ُب [، كقاؿ: "حسن صحيح" عن أيب الدرداء ََِِ( أخرجو الَبمذم ]ٔ)

 [.  كللحديث أطراؼ.َِٖٕٗ[، كالبيهقي ]ّٗٔٓ[، كابن حباف ]ْٗ)مساكئ األخبلؽ( ]
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 .(ُ)((إف اهلل يبغض الفاحش المتفحشكُب ركاية: ))
 :أصل الفحش: الزيادة كا٣بركج عن ا٢بد. قاؿ الطربم  :قاؿ القاضي 

الفواحش عند العرب: القبائح. كقاؿ ا٥بركم  :الفاحش: البذمء. قاؿ ابن عرفة 
: لفساد  ؛الذم يتكلف الفحش كيتعمده :كا٤بتفحش ،ذك الفحش :الفاحش

 أك ٯباىر ُّا. (ِ)قد يكوف ا٤بتفحش الذم يأٌب الفاحشةك  .حالو
كىو: ا١بفاء ُب األقواؿ  ،)الفاحش(: اَّبوؿ على الفحش":  قاؿ القرطيبك 

 .(ّ)"كاألفعاؿ. ك)ا٤بتفحش(: ىو ا٤بتعاطي لذلك، كا٤بستعمل لو
ألنو تعأب طيب  ؛كا٤بتفحش ا٤بتظاىر بو ،ا٤بتبلس بالفحش :الفاحش" :كقيل

َر حمس :قاؿ  .من ٓب يكن كذلك ٝبيل فيبغض َٟ ة َك َ٘ ٠َاِخَض  ٍَ َرب٠ُا إْ ِْ َوََل َت
 َٚ ة َبَف َ٘ ة َو َٟ  .(ْ)"[ُُٓ]األنعاـ: ىجسِْٜ٘

. كُب الكبلـ ٗبا يكره ٠باعو ٩با يتعلق بالدين :كالفحش" : قاؿ ابن العريب
يعِب: لطهارة أخبلقو كأفعالو، كال متفحشنا،  فاحشنا؛ كٓب يكن النيب  (ٓ))الصحيح(
 .(ٔ)يعِب: ٓب يكن يكتسب ذلك بقوؿ كال فعل"متفحشنا، 

 .(ٕ)"-اكإف كاف الكبلـ صدقن -الفاحش ُب منطقو ")البذم( ك
 

                                                

(: "ركاه أٞبد كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ك)األكسط( ْٔ/ٖيد. قاؿ ا٥بيثمي )( ا٢بديث مركم عن أسامة بن ز ُ)
بأسانيد، كأحد أسانيد الطربا٘ب رجالو ثقات". كا٢بديث مركم كذلك عن أيب ىريرة كعائشة كعن عبد 

 اهلل بن عمرك، كلو أطراؼ كثّبة. 
على صحيح مسلم (،  شرح النوكم ُْْ/ٕ، للقاضي عياض )إكماؿ ا٤بعلم بفوائد صحيح مسلم( ِ)

(ُٓ/ٕٖ.) 
 (.ُُٔ/ٔ( ا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أليب العباس القرطيب )ّ)
 (.ِٖٓ/ِفيض القدير ) (ْ)
 ( سيأٌب ُب )حسن ا٣بلق( من )األخبلؽ تورث احملبة(.ٓ)
 (.ُْْ/ٖ( عارضة األحوذم )ٔ)
 (.َّٔ/ٓ( فيض القدير )ٕ)
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ا ىو ا٤بتكلم بالفحش كردمء البذمء بالذاؿ ا٤بعجمة ٩بدكدن " : قاؿ ا٤بنذرمك 
 .(ُ)"الكبلـ

 :البذاء با٤بد: الفحش ُب القوؿ. كفبلف بذم اللساف. تقوؿ منو" (:النهاية)كُب 
  .(ِ)"كت على القـو كأبذيت أبذك بذاء. كقد يقاؿ با٥بمز كليس بالكثّببذ

 كاعلم أف الناس على ضربْب: :  "قاؿ ابن رجب 
ا ال يعرؼ بشيء من ا٤بعاصي، فإذا كقعت منو ىفوة، : من كاف مستورن أحدىما

ألف ذلك غيبة ٧برمة،  ؛أك زلة، فإنو ال ٯبوز كشفها، كال ىتكها، كال التحدث ُّا
َٚ ُُيِج٠ََّن حمسا ىو الذم كردت فيو النصوص، كُب ذلك قد قاؿ اهلل تعأب: كىذ ِي إِنٍّ اَّلٍّ

 ِ جَْية َواْْلِخَرة ٌٗ ِِف الَّ ِِل
َ
ْٗ َنَذاٌب أ ُٟ َ ٠ُٜا ل َ٘ َٚ آ ِي ةِخَظُح ِِف اَّلٍّ ٍَ ْن تَِظيَم إْ

َ
كا٤براد:  [.ُٗ]النور: ىجسأ

م بو كىو برمء منو، كما ُب إشاعة الفاحشة على ا٤بؤمن ا٤بستَب فيما كقع منو، أك اهت
. قاؿ بعض الوزراء الصا٢بْب لبعض من يأمر با٤بعركؼ: اجتهد أف تسَب (قصة اإلفك)

العصاة، فإف ظهور معاصيهم عيب ُب أىل اإلسبلـ، كأكٔب األمور سَب العيوب، كمثل 
ا كأقر ٕبد، كٓب يفسره، ٓب يستفسر، بل يؤمر بأف يرجع كيسَب ا نادمن ىذا لو جاء تائبن 

ا "ا كالغامدية، ككما ٓب يستفسر الذم قاؿ: ماعزن  نفسو، كما أمر النيب  أىصىٍبتي حىدًّ
. كمثل ىذا لو أخذ ٔبرٲبتو، كٓب يبلغ اإلماـ، فإنو يشفع لو حٌب ال يبلغ (ّ)"فىأىًقٍموي عىلىي  

 يبلغ اإلماـ. 

                                                

 (.ُِٕ/ ّ( الَبغيب كالَبىيب )ُ)
(، كانظر: الصحاح، للجوىرم ُُُ/ُهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، البن األثّب، مادة: )بذا( )( النِ)

 (.ّٖٔ/ّ(، ا٤بخصص، البن سيده )ِِٕٗ/ٔ)
فجاءه رجل فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، إ٘ب  ، قاؿ: كنت عند النيب كنص ا٢بديث: عن أنس بن مالك ( ّ)

ا فأقمو علي ، قاؿ: كٓب يسألو عنو، ق ، فلما اؿ: كحضرت الصبلة، فصلى مع النيب إ٘ب أصبت حدًّ
ا، فأقم ُب كتاب اهلل،  قضى النيب  الصبلة، قاـ إليو الرجل فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، إ٘ب أصبت حدًّ

))أليس قد صليت معنا(( قاؿ: نعم، قاؿ: ))فإف اهلل قد غفر لك ذنبك، أك قاؿ: حدؾ((  قاؿ:
 [.ِٕٓٔ، ِْٕٔ[، مسلم ]ِّٖٔصحيح البخارم ]
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. ((أقيُلوا ذوي الهْيَئاِت َعثَػَراتهم)): كُب مثلو جاء ا٢بديث عن النيب 
 .(ُ) و أبو داكد كالنسائي من حديث عائشةخرج

ا ُّا ال يبإب ٗبا ارتكب منها، كال ٗبا ا با٤بعاصي، معلنن : من كاف مشتهرن والثاني
قيل لو فهذا ىو الفاجر ا٤بعلن، كليس لو غيبة، كما نص على ذلك ا٢بسن البصرم 

بعض كغّبه، كمثل ىذا ال بأس بالبحث عن أمره لتقاـ عليو ا٢بدكد. صرح بذلك 
واغد يا أنيس على امرأة ىذا، فإف اعترفت، )): أصحابنا، كاستدؿ بقوؿ النيب 

. كمثل ىذا ال يشفع لو إذا أخذ، كلو ٓب يبلغ السلطاف، بل يَبؾ حٌب (ِ)((فارجمها
يقاـ عليو ا٢بد لينكف شره، كيرتدع بو أمثالو. قاؿ مالك: من ٓب يعرؼ منو أذل 

بأس أف يشفع لو ما ٓب يبلغ اإلماـ، كأما من عرؼ للناس، كإ٭با كانت منو زلة، فبل 
بشر أك فساد، فبل أحب أف يشفع لو أحد، كلكن يَبؾ حٌب يقاـ عليو ا٢بد، حكاه 

 .(ّ)"ابن ا٤بنذر كغّبه
 كيتبْب ٩با تقدـ أف من أفعاؿ اَّاىرين ا٤بنكرة:

 السفاح. – ُ
 احملاربة كقطع الطريق. – ِ

                                                

[، ِْْٕٓ[، كأٞبد ]ُُِْكُب لفظ: ))زالهتم((. كا٢بديث أخرجو إسحاؽ بن راىويو ُب )مسنده( ] (ُ)
[، كابن ِّٕٓ[، كالنسائي ُب )الكربل( ]ّْٕٓ[، كأبو داكد ]ْٓٔكالبخارم ُب )األدب ا٤بفرد( ]

[، كأبو نعيم ُب )ا٢بلية( ّّْٕ[، كالدارقطِب ]ُّّٗ[، كالطربا٘ب ُب )األكسط( ]ْٗحباف ]
[، قاؿ ا٢بافظ ُب ٕٔٓٗ[. كُب )شعب اإلٲباف( ]ُِِٕٗ(، كالبيهقي ُب )الكربل( ]ّْ/ٗ)

(: "قاؿ العقيلي: لو طرؽ كليس فيها شيء يثبت". كقاؿ ابن حجر ُِٖ/ْ)التلخيص ا٢ببّب( )
(: "للحديث ا٤بشهور من طرؽ رٗبا يبلغ درجة ا٢بسن، بل صححو ُٕٔ/ٗ]ا٥بيتمي[ ُب )التحفة( )

(. كا٢باصل أف ا٢بديث جيد بطرقو كشواىده. ُّٖ -ُّٖ/ُر: كشف ا٣بفاء )ابن حباف.." انظ
: ا٤براد أىل ا٤بركءة كا٣بصاؿ ()ذكم ا٥بيئات(): من اإلقالة، كىي الَبؾ كا٤بسا٧بة. ك()أقيلوا()ك

 ا٢بميدة. )عثراهتم(: زالهتم، أم: ذنوُّم.
[، مسلم َِٕٔ، ُّٕٗ، ٖٗٓٔ، ّٖٓٔ، ِٕٖٔ، ِِْٕ، ِٓٗٔ، ُِّْصحيح البخارم ] (ِ)

[ُٕٔٗ.] 
 (.ُْٕ/ٖ(، كانظر: منح ا١بليل شرح ٨بتصر خليل )ِّٗ -ِِٗ/ِ( جامع العلـو كا٢بكم )ّ)
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 مضاف.اَّاىرة باإلفطار ُب هنار ر  – ّ
 الربا. ا٤باؿ ا٢براـ، كأكل اَّاىرة بأكل – ْ
 اَّاىرة بشرب ا٣بمر. – ٓ
الَبدد على أماكن الفجور، أك  :اَّاىرة بسائر األفعاؿ ا٤بنكرة، من ٫بو – ٔ

 .ا١بلوس ُب الشبهات أك ُب األماكن الٍب ييٍكفىر كيستهزأ فيها بآيات اهلل 
 نكر يقع من األىل كاألكالد.ما يدخل ُب ىذا الباب من اإلقرار ٗب – ٕ

كيتوب توبة ، كيستغفر اهلل  ،أف يستَبكينبغي على من ابتلي ٗبعصية 
فلن يناؿ اإلنساف من الناس إال  ،خاصة ُب زماننا الذم عطلت فيو ا٢بدكدنصوحنا، ك 
 ، فإنو أرحم الراٞبْب، كخّب الغافرين.، فلّبجع إٔب اهلل الفضحية

أف ، ك أيامو ا ُب مستقبليعمل صا٢بن اصي، كعلى أف كليعقد العـز على ترؾ ا٤بع
، كبذلك ٰبصل و، كيصرب عن معاصي يصرب على طاعة اهللأف ٰبذر احملرمات، ك 

ْو حمس: قاؿ اهلل  .ُب دنياه كآخرتو ا٣بّب كالفبلح كالسعادة
َ
ٍر أ َْ ْٚ َذ ِ٘ َٔ َغةِِلًة  ْٚ َنِٙ َ٘

ُٝ َخَيةةً  ٍّٜ ٌٚ ٌََُْٖٜديِحَ ِ٘ ٠َ ُمْؤ ُٞ جََْث َو
ُ
٠ُٖنَ خ َٙ ة ََك٠ُٛا َحْه َ٘  ِٚ ْخَص

َ
ْٗ ثِأ ُٞ ْجَر

َ
ْٗ أ ُٟ ٍّٜ يَِّجًح َوََلَْجزِيَ  ىجسـَ

 [.ٕٗ]النحل:
كيف أسبلو على العصاة    انظر إٔب كثيف سَب اهلل: " الغزإبقاؿ اإلماـ 

فنرجو أف ال ٫بـر ىذا الكـر يـو تبلى  ،من خلقو بتضييق الطريق ُب كشفو
 .(ُ)"السرائر

 
 لق:: تغيير الخثامًنا

تغيّب إف من الفساد األخبلقي كا٤بنكرات الشائعة كا٤بتوعد عليها بالعذاب: 
كبياف العاقبة ُب القرآف  . كقد جاء التحذر من تغيّب خلق اهلل خلق اهلل 

 إِنْ حمس :الكرٙب، كأف من يفعل ذلك إ٭با يقتفي أثر الشيطاف فيما توعد بو. قاؿ اهلل 
ْٚ  يَْدُن٠نَ  ِ  إَِلٍّ  ُدوِِٛٝ  ِ٘ ُٝ  117 َمرِيًدا َطيَْفةًٛة إَِلٍّ  يَْدُن٠نَ  ِإَونْ  َٛةزًةإ َٜ ُ  ََٕه َِذنٍّ  َوَُةَل  اّلِلٍّ َّتٍّ

َ
ْٚ  َْل ِ٘ 

                                                

 .(ََِ/ِإحياء علـو الدين ) (ُ)
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ُروًؽة َِٛػيًجة ِنَجةدِكَ  ٍْ َ٘ 118  ْٗ ُٟ ٍّٜ ٍّٖ ِؽ
ُ
ْٗ  َوَْل ُٟ ٍّٜ ِّٜحَ َ٘ ْٗ  َوَْلُ ُٟ ٍّٚ  َوَْلُمَرجٍّ جَْهةمِ  آذَانَ  ٌََُٖيبَذُِّس

َ
 اْْل

 ْٗ ُٟ ُ  َوَْلُمَرجٍّ ََ  نٍّ ٌََٖيَُيّْيِ ِ  َخْٖ ْٚ  اّلِلٍّ َ٘ يَْفةنَ  َحذٍِّخذِ  َو ْٚ  َوِِلًّة الظٍّ ِ  ُدونِ  ِ٘ دْ  اّلِلٍّ َِ اًٛة َخَِّسَ  َذ  ُخَّْسَ
جِحًٜة ُ٘ 119  ْٗ ُٞ ْٗ  يَهُِد ِّٜيِٟ َٙ ة َويُ َ٘ ُٗ  َو ُٞ يَْفةنُ  يَهُِد َّ  :11 ُىُروًرا إَِلٍّ  الظٍّ ِ وَٕه

ُ
ْٗ  أ ُٞ َوا

ْ
أ َ٘  ُٗ ٍّٜ َٟ  َوََل  َج

ُِدونَ  ة َِ َٟ  [.ُُِ-ُُٕ]النساء: ىجس;11 ةََمِيًػ  َخْٜ
ِ حمس :قولو":  قاؿ البيضاكمُّ  ََ اّلِلٍّ نٍّ َخْٖ ُ أم: عن كجهو كصورتو، أك  ،ىجسٌََٖيَُيّْيِ

، كخصاء العبيد، كالوشم كالوشر، (ُ)صفتو. كيندرج فيو ما قيل من فقء عْب ا٢بامي
ي الٍب ى كاللواط، كالسحق، ك٫بو ذلك. كعبادة الشمس كالقمر، كتغيّب فطرة اهلل 

، كال يوجب ٥با اإلسبلـ. كاستعماؿ ا١بوارح كالقول فيما ال يعود على النفس كماالن 
 .(ِ)"زلفى من اهلل 

ْٗ حمس :: قولوكقاؿ العبلمة ٧بمد الطاىر بن عاشور  ُٟ ُنٍّ  َوَْلُمَرجٍّ ََ  ٌََُٖيَيّْيِ  َخْٖ
 ِ  فة،سخي لدكاع  اهلل خلق تغيّب من ا١باىلية أىل تفعلو كانت ٗبا تعريض ىجساّلِلٍّ
 الذم البعّب كىو ا٢بامي، عْب فقء مثل: األصناـ، شرائع إٔب يرجع ما ذلك: فمن
 .للطواغيتكييسىي بي  أنسل، ما لكثرة الركوب؛ من ظهره ٞبى

 تشويو، كىو التزين، بو أرادكا إذ كالوشم ذميمة، أغراض إٔب يرجع ما كمنو:
 .بالنار الوجوه كسم ككذلك

 اهلل خلقها ما غّب ُب ا٤بخلوقات كضع (: اهلل خلق )تغيّب معُب: ُب كيدخل
 الكسوفات كجعل. آ٥بة الكواكب كجعل. ا٣برافية الضبلالت من كذلك لو،

 الناس. أحواؿ على دالئل كا٣بسوفات
  

                                                

قيل: كانوا إذا نتج من صلب ا١بمل عشرة بطوف قالوا: قد ٞبى ظهره فيسيبونو ألصنامو، فبل يركب، كال  (ُ)
ٱبلى ُب إبلو يضرب فيها، ال ينتفع بو بغّب ذلك، فيَبكونو ال ٲبس كال ٰبمل عليو شيء، كٓب ٯبز كبره، ك 

ا، كال ٲبنع من كؤل يريده، كىو من األنعاـ الٍب حرمت ظهورىا. ككانت العرب إذا بلغت إبل  ينحر أبدن
  أحدىم ألفنا عو ركا عْب فحلها.

 (.ٖٗ/ِتفسّب البيضاكم ) (ِ)
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 الفطرة، دين ىو الذم اإلسبلـ، دين عن اإلعراض تسويل فيو: كيدخل 
 .اهلل  ٣بلق تغيّب غّبه إٔب اإلسبلـ عن فالعدكؿ ،اهلل  خلق كالفطرة

 كا٤بتػىفىلٍّجىات كا٤بتػىنىمٍّصىات، كا٤بوتىًشمىات، *كيدخل ُب ىذا الباب: الوىامًشىات،
ت. كعلة التحرٙب: التغيّب الذم يتضمن: التدليس كالتزكير كالواصبل اتكالوىاًشر 

 كا٣بداع. 
 تشبو الرجاؿ بالنساء، كالنساء بالرجاؿ: كيدخل ُب ىذا الباب: *

٤بتشبو عن طبيعة النوع كخصائصو ا٤بميزة لو، كالٍب تكمل إف التشبو ٱبرج ا
 خصائص ك٩بيزات النوع اآلخر.

قد عرض قضية كونية ال ٱبتلف فيها  ُب آيات )سورة الليل( أف اهلل كنلحظ 
 ،أحد، كىي قضية الليل كالنهار، ٍب أعقب ذلك ٗبا ٲبكن أف يكوف مثار اختبلؼ

ِٔ إِذَا َحْيََش حمس: قاؿ  ، حيثكىي قضية الرجل كا٤برأة ٍّٖيْ ةرِ إَِذا ََتََّلٍّ  1َوال َٟ  2َواَلٍّ
جََْث 

ُ
َر َواْْل َْ ََ اَّلٍّ ة َخَٖ َ٘ ْٗ لََظَّتٍّ  3َو فالرجل كا٤برأة  [.ْ-ُ]الليل: ىجس4إِنٍّ َشْهيَُس

ا  موضوعاف ١بنس كاحد ىو اإلنساف، ٥بما مهمات مشَبكة من حيث كوهنما جنسن
: ما نوعْب ٨بتلفْب؛ كلذلك قاؿ اهلل كاحد، ك٥بما مهمات ٨بتلفة من حيث كوهن

ْٗ لََظَّتٍّ حمس  أم: متخلف كمتنوع. ، ىجسإِنٍّ َشْهيَُس
بقضية كونية ليست ٧بل اختبلؼ، كىي من  فعندما يأٌب ا٢بقُّ 

قوؿ: كما أف ي وفكأن ،ا٤بسلمات، ٍب يأٌب عقب ذلك على ذكر قضية الذكر كاألنثى
للرجل مهمة ٚبتلف عن مهمة ا٤برأة، كذلك فإف   ،لليل مهمة ٚبتلف عن مهمة النهار

، فبل يتمُب الرجل أف يكوف ُب مكاف ا٤برأة، كال لخر كمل األتمنهما  ةككل كاحد
، كال أف يتشبو أحدٮبا باآلخر ٗبا ٱبرجو عن خصائصو ا٤برأة أف تكوف ُب مكاف الرجل

المتشبهين من الرجاؿ   لعن رسوؿ اهلل: ))كلذلك قاؿ النيب  كطباعو؛
الٍب فيًطرى   أم: ٗبا ٱبرج عن النوعية ،(ُ)((والمتشبهات من النساء بالرجاؿ بالنساء،

شيوع الفساد، كاضطراب  :؛ ألف ُب ا٣بركج عن فطرة ا٣بلقكلُّ كاحدو منهما عليها
                                                

 [.ٖٖٓٓالبخارم ] ( صحيحُ)
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: فيو من الفقو أنو ال ٯبوز للرجاؿ التشبو بالنساء ُب  قاؿ الطربم"األحواؿ. 
كال ٯبوز للنساء التشبو بالرجاؿ فيما كاف ذلك اللباس كالزينة الٍب ىي للنساء خاصة، 

 .(ُ)"للرجاؿ خاصة
كا٤بتػىرىجٍّبلًت من  ا٤بخىن ًثْبى من الرجاؿ، قاؿ: لعن النيب   عن ابن عباسك 

 ا، كأخرج عمرفبلنن  قاؿ: فأخرج النيب  ((،أخرجوىم من بيوتكم))النساء، كقاؿ: 
  ٤با فيو  ؛كال عكسو ،لباس أك ىيئة :وفبل ٯبوز لرجل التشبو بامرأة ُب ٫ب .(ِ)افبلنن

 .(ّ) من تغيّب خلق اهلل
 :ا٤بخنث ضرباف"ك
: من خلق كذلك كٓب يتكلف التخلق بأخبلؽ النساء كزيهن ككبلمهن أحدىما 

  .ألنو معذكر ؛عيب كال عقوبةكحركاهتن، كىذا ال ذـ عليو كال إٍب كال 
ككبلمهن كزيهن، فهذا  من يتكلف أخبلؽ النساء كحركاهتن كسكناهتن :والثاني

 .(ْ)"ىو ا٤بذمـو الذم جاء ُب ا٢بديث لعنو
 ٱبتص فيما باآلخر التشبو عن ا١بنسْب من كبلًّ  تنهى أحاديث عدة كردت كقد

الرجل يلبس   لعن رسوؿ اهلل))قاؿ:   عن أيب ىريرة :بو، فمن ذلك: ما جاء
 .(ٓ)((لِْبَسَة المرأة، والمرأة تلبس لِْبَسَة الرجل

كا٢بديث يدؿ على ٙبرٙب تشبو النساء بالرجاؿ كالرجاؿ : "لشوكا٘ب قاؿ ا
، كإليو ذىب ا١بمهور. كقاؿ الشافعي  بالنساء؛ ألف اللعن ال يكوف إال على فعل ٧بـر

                                                

 (.َُْ/ٗالبخارم، البن بطاؿ )شرح صحيح ( ُ)
 [.ّْٖٔ، ٖٖٔٓصحيح البخارم ]( ِ)
 (.ُِٕ/ٓ(، فيض القدير )ِّٗ/ِانظر: التيسّب بشرح ا١بامع الصغّب ) (ّ)
  (.ُّٔ/ُْ(، شرح النوكم على صحيح مسلم )ُِٖٗ/ٕمرقاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح )( ْ)
[، كابن َِٗٗ[، كالنسائي ُب )الكربل( ]َٖٗٗر ][، كالبزاَْٖٗ[، كأبو داكد ]َّٖٗأخرجو أٞبد ] (ٓ)

[، كقاؿ: "صحيح على شرط مسلم". كسكت عنو الذىيب. ُْٕٓ[، كا٢باكم ]ُٕٓٓحباف ]
(: ْٗٔ/ْ[. قاؿ اإلماـ النوكم ُب )اَّموع( )ُْٕٔكأخرجو أيضنا: البيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]

 "ركاه أبو داكد بإسناد صحيح".
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  انتهى. .كإ٭با يكره فكذا عكسو ،: إنو ال ٰبـر زم النساء على الرجل(األـ)ُب 
: كالصواب أف تشبو (الركضة)ُب   ك٥بذا قاؿ النوكم ؛كىذه األحاديث ترد عليو

 .(ِ)"انتهى (ُ)للحديث الصحيح ؛النساء بالرجاؿ كعكسو حراـ
ال ٯبوز للرجاؿ التشبو  :ا٤بعُب : قاؿ الطربم": )الفتح( ُب ا٢بافظ  كقاؿ

ككذا ُب الكبلـ  :قلت .بالنساء ُب اللباس كالزينة الٍب ٚبتص بالنساء كال العكس
فتختلف باختبلؼ عادة كل بلد فرب قـو ال يفَبؽ زم فأما ىيئة اللباس  ،كا٤بشي

كأما ذـ  .لكن ٲبتاز النساء باالحتجاب كاالستتار ،نسائهم من رجا٥بم ُب اللبس
كأما من كاف ذلك من أصل خلقتو  ،التشبو بالكبلـ كا٤بشي فمختص ٗبن تعمد ذلك

دل دخلو فإف ٓب يفعل كٛبا ،فإ٭با يؤمر بتكلف تركو كاإلدماف على ذلك بالتدريج
 .(ّ)"كال سيما إف بدا منو ما يدؿ على الرضا بو ،الذـ

: إف امرأة تلبس النعل، فقالت: عن ابن أيب ميلىٍيكىة، قاؿ: قيل لعائشة ك 
 .(ْ)((الرَُّجَلَة من النساء  لعن رسوؿ اهلل))

كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب: )هنج األبرار ُب اجتناب ما توعد عليو 
 بالنار(.

                         
 
 

  
                                                

  ا٤بتشبهْب بالنساء من الرجاؿ، كا٤بتشبهات من النساء بالرجاؿ((.يعِب حديث: ))لعن اهلل( ُ)
 (.ِّٔ/ِ(، ركضة الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب )ِْٓ/ُ(، كانظر: األـ )ُّٕ/ِنيل األكطار )( ِ)
 (.ِّّ/َُ( فتح البارم )ّ)
وكم ُب [. قاؿ اإلماـ النُْٖٕ[، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ُِِ[، كالبزار ]َْٗٗأبو داكد ]( ْ)

(: "ركاه أبو داكد بإسناد حسن". ك)الر جلة(: أم: ا٤بَبجلة، كىو بفتح الراء كضم ْٗٔ/ْ)اَّموع( )
ا١بيم الٍب تتشبو بالرجاؿ ُب زيهم أك مشيهم أك رفع صوهتم أك غّب ذلك، أما ُب العلم كالرأم 

 (.ِٗٔ/ٓفمحمود. فيض القدير )
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 : اإلفساد باللساف:تاسًعا
 خطورة اإلفساد باللساف: – ٔ
ُّا على اإلنساف، بو يذكر اهلل  عم العظيمة الٍب أنعم اهلل اللساف من النٍّ  إف  
 ،التواصل بْب البشر، كلكن خطره عظيم، فكما أنو  كىو كسيلة من كسائل

فيكوف من كسائل اإلضبلؿ  كاإلفساد، لشريستعمل ُب ا٣بّب فهو يستعمل كذلك ُب ا
كا٣بوض ، كالتحريش بْب الناس، كالتحريض على الفتنة، عن ا٢بق، كالصد عن ا٥بداية

كا٤براء كا٤بخاصمة بالباطل،  الكبلـ،كبذاءة  ،الفحشقوؿ ك ، كاللعنكالس بٍّ  ،ُب الباطل
ميمة، كاإلفك ، كالغيبة كالنكالوعد الكاذب، ُب القوؿ كاليمْبكالكذب كا١بداؿ، 
 قذؼ احملصناتك  ككبلـ ذم الوجهْب،، كالسخرية كاالستهزاء، كإفشاء السر كالبهتاف،

 .ا٤بؤمنات الغافبلت إٔب غّب ذلك
ـي  ُب ربع ا٤بهلكات من  الغزإب  كآفاتي اللساف كثّبةه، كقد أكصلها اإلما

 .(ُ)عشرين آفةإٔب )اإلحياء( 
 بعضها بالبحث ُب كتاب مستقل. كقد أفردتي 

ا من ا٤بسلمْب بفعلو كال قػىٍوؿو كمن شأف ا٤بسلم  كما جاء ُب   ،أف ال يػيٍؤًذمى أىحىدن
 َسِلمَ  من المسلم)): قاؿ  النيب عن  عمرك بن اهلل عبد ا٢بديث: عن

 . (ِ)((عنو اهلل نهى ما ىجر من والمهاجر ويده، لسانو من المسلموف
، أم اإلسبلـ أفضل؟ قاؿ: قالوا يا رسوؿ اهلل عن أيب موسى كُب ركاية: 

 .(ّ)((المسلموف من لسانو، ويده َسِلمَ من ))قاؿ: 

                                                

 (.ُّٔ-َُٕ/ّانظر: إحياء علـو الدين ) (ُ)
عن أيب ا٣بّب،  أنو ٠بع عبد اهلل بن عمرك بن [ َْ. كُب ركاية عند مسلم ][َُالبخارم ]صحيح  (ِ)

من سلم ا٤بسلموف من ))أم ا٤بسلمْب خّب؟ قاؿ:  يقوؿ: إف رجبل سأؿ رسوؿ اهلل   العاص
 ((.لسانو كيده

 [. ِْ، مسلم ][ُُالبخارم ]صحيح  (ّ)
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كليس ا٤براد نفي أصل اإلسبلـ  ،ا٤بسلم الكامل :معناه: "قاؿ اإلماـ النوكم 
 :أم ،العآب زيد أك ،العلم ما نفع :بل ىذا كما يقاؿ ،عن من ٓب يكن ُّذه الصفة

فكلو على التفضيل ال  ،ا٤باؿ اإلبلك  ،ككما يقاؿ الناس العرب ،الكامل أك احملبوب
 .(ُ)"للحصر
فقلت: يا رسوؿ اهلل، أم  قاؿ: سألت رسوؿ اهلل   عبد اهلل بن مسعودك 

، قلت: ٍب ماذا يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: ((الصالة على ميقاتها))األعماؿ أفضل؟ قاؿ: 
م الناس من لَ سْ أف يَ ))، قلت: ٍب ماذا يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: ((بر الوالدين))

 .(ِ)، ٍب سكت، كلو استزدتو لزاد٘ب((لسانك
قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل حدثِب بأمر   سفياف بن عبد اهلل الثقفيعن ك 

، قلت: يا رسوؿ اهلل ما أىٍخوىؼي ما ٚبىىاؼي ((قل رَبَّْي اهللُ ثم استقم))أعتصم بو، قاؿ: 
، فىأىخىذى بلسىاًف نػىٍفًسو، ٍب قاؿ:   .(ّ)((ىذا))عىلىي 

ـَ  إف اهلل ))قاؿ:  عن رسوؿ اهلل   ة بن شعبةا٤بغّب  كعن : عليكمَحرَّ
ًعا وَىاِت، وَكرِه  ثالثًا: ِقيَل وقَاؿ، وكثرة  لكمعقوَؽ اأْلُمََّهات، وَوْأَد البنات، وَمنػْ

 . (ْ)((السؤاؿ، وإضاعة الماؿ
إف اهلل يرضى لكم )): قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةكُب ركاية: 

ا، وأف ا، فيرضى لكم: أف تعبدوه، وال تشركوا بو شيئً كره لكم ثالثً ا، ويثالثً 

                                                

 (.َُ/ِشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ُ)
 يقاؿ ا٥بيثم [.ْٕٗٓ] (شعب اإلٲباف) ُب يالبيهق[، ك َِٖٗ] الطربا٘بك  [،َٕٔ] يأخرجو الشاش (ِ)

 ".ركاه الطربا٘ب، كرجالو رجاؿ الصحيح غّب عمرك بن عبد اهلل النخعي، كىو ثقة"(: َُّ/َُ)
[، كقاؿ: َُِْ[،  كالَبمذم ]ِّٕٗ[، كابن ماجو ]ُُْٖٓ[، كأٞبد ]ُِّٕ] الطيالسيأخرجو  (ّ)

" كأخرجو أيضنا: ابن كقد ركم من غّب كجو عن سفياف بن عبد اهلل الثقفي ،حديث حسن صحيح"
[ كصححو، ككافقو الذىيب، كما ْٕٖٕ[، كا٢باكم ]ّٔٗٔ[، كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ٗٗٔٓحباف ]

 [.ِْٕٓأخرجو البيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]
 [.ّٗٓلم ][، مسِِٕٗ، ّْٕٔ ،ٕٓٗٓ، َِْٖ، ُْٕٕح البخارم ]صحي( ْ)
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ا وال تفرقوا، ويكره لكم: قيل وقاؿ، وكثرة السؤاؿ، وإضاعة بحبل اهلل جميعً  تعتصموا
 .(ُ)((الماؿ

كاإلرجاؼ، ٫بو قوؿ  ،ىو اإلكثار من الكبلـ(( ِقيَل وقَاؿ لكم:وَكرِه قولو: ))
فيو تنبيو على ترؾ . كقيل: (ِ)كا٣بوض فيما ال ينبغي ،كفعل فبلف ،قاؿ فبلف :الناس

 .(ّ)كحكاية أقوا٥بم كأفعا٥بم ،كتتبع أحوا٥بم ،ا٣بوض ُب أخبار الناس
فا٤بعُب ُب قيل  ((ويكره لكم قيل وقاؿ)) :كأما قولو: "كقاؿ ابن عبد الرب 

ا اٍلغىلىطي كإ٭با جيلُّ  ،ا٣بوض ُب أحاديث الناس الٍب ال فائدة فيها :-كاهلل أعلم-كقاؿ   ،هى
 .سىيًٍّئو من فيوكا٤بٍستىًمعي  ،كال سىًلمى القائلي  ،حىسىنىةه  فيوكما ال ييٍكتىبي  ،كًغيبىةه  ،كحىٍشوه 

 :قاؿ الشاعر
 (ْ)ن ًقيلو كقىاؿى ػٍفظ مػوء الل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػًبسي            حىقٍ ػػػن ال ٲبًلكي الش فتًْب ييسٍ ػكم        
 :كقاؿ أبو العتاىية 
 ن ٝبيلو تػىقيوليوي ػٍمًت إال  عػكبالص          كيلٍّ ما تػىرىل   منعليكى ما يػىٍعًنيكى  
نيا بػػػػال منتػىزىك ٍد    .(ٔ)"(ٓ)كلٌّ ُّا ضيفه كًشيكه رىًحيليوي ػف        قىى ػػػالتُّ مػػػن زادو ػػػػدُّ

رىًحيليوي 
(ٓ)"(ٔ). 

  
                                                

 ما يطلب أك ا٢بقوؽ، من عليو توجو ما الرجل ٲبنع أف هنى ((كمىنػٍعنا كىىات))[. كُُٕٓمسلم ]صحيح ( ُ)
 يستحقو. ال

 (.ُّٓ/ٕموطأ اإلماـ مالك )ا٤بنتقى شرح  (،ُّٓ/ٔ) البن بطاؿ م،شرح صحيح البخار انظر:  (ِ)
مرقاة (، ُُ/ُِعلى صحيح مسلم ) (، شرح النوكمِّٗ/ٓ) للقاضي عياض ،إكماؿ ا٤بعلم انظر:( ّ)

 (.َِّٖ/ٕ) ا٤بفاتيح
 صيد األفكار ُب األدب(. انظر: هناؾ الشرع من قيل كقاؿً  ***كقل خّبا أك اصمت كانو عماكقيل: )( ْ)

فأقلل من لقاء (. )سول ا٥بذياف من قيل كقاؿ***القاء الناس ليس يفيد شيئن (. كقيل: )ّٔٓ/ِ)
 نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب(. انظر: ح حاؿألخذ العلم أك إصبل***الناس إال

 (.ْٕٔ/ِ) غذاء األلباب ُب شرح منظومة اآلداب(، ُُْ/ِ)
 ىػ[.  َُْٔ(، دار بّبكت للطباعة ]ّٕٔديواف أيب العتاىية )ص: (ٓ)

 (.ٕٗٓ /ٖ) االستذكار (ٔ)
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ال يؤمن كىذا النهي ال بد من تقييده بالكثرة الٍب : "كقاؿ ابن دقيق العيد 
كا٣بطأ، كالتسبب إٔب كقوع ا٤بفاسد من غّب تعيْب، كاإلخبار  (ُ)ا٣بٍىطىلمعها كقوع 

كفى بالمرء كذبًا أف ُيَحدَّْث )): أنو قاؿ باألمور الباطلة، كقد ثبت عن النيب 
ا من حدث بكل ما : ال يكوف إمامن (ّ)كقاؿ بعض السلف ،(ِ)((بكلّْ ما َسِمعَ 

 .(ْ)"٠بع
َأْيَمُن اْمِرٍئ وَأْشَأُمُو ما )): : قاؿ رسوؿ اهلل ؿقا  ن حاًبعن عىًدمٍّ بك  

 ،اأعظم ما ُب جوارح اإلنساف ٲبنن  :أم" ،(ٓ)لسانو :قاؿ كىب: يعِب ((،لحييو بين
كىو  ،من اليمن ،بضم ا٤بيم (أٲبن) :فقولو .اشرًّ  :أم ،اكأعظم ما فيها شؤمن  ،بركة :أم

 .(ٔ)"رُّ كىو الش   ،من الشـؤ ،با٥بمزة بعد الشْب (أشأـ)ك ،الربكة
كمن العجب أف اإلنساف يهوف عليو التحفظ كاالحَباز : "قاؿ ابن القيم 

من أكل ا٢براـ كالظلم كالزٗب كالسرقة كشرب ا٣بمر، كمن النظر احملـر كغّب ذلك، 
كيصعب عليو التحفظ من حركة لسانو، حٌب ترل الرجل يشار إليو بالدين كالزىد 

، ينزؿ بالكلمة ال يلقي ٥با باالن   كلم بالكلمات من سخط اهللكالعبادة، كىو يت
الواحدة منها أبعد ٩با بْب ا٤بشرؽ كا٤بغرب، ككم ترل من رجل متورع عن الفواحش 

 كالظلم، كلسانو يفرم ُب أعراض األحياء كاألموات، كال يبإب ما يقوؿ.

                                                

انظر: الصحاح،  أىٍفحىش. :( أمك)أىٍخطىلى  ُب كبلموكقد )خىًطلى(  ،٤بنطق الفاسد ا٤بضطربا :)ا٣بٍىطىلي( (ُ)
 (.ُٖٓٔ/ْللجوىرم، مادة )خطل( )

 [.ْ( ]َُ/ُ( صحيح مسلم )ِ)
أخربنا ابن كىب، قاؿ: قاؿ ٕب مالك: اعلم أنو ليس يسلم رجل حدث قاؿ مسلم ُب )صحيحو(: " (ّ)

 [.ْ( ]ُُ/ُ). صحيح مسلم بكل ما ٠بع، كال يكوف إماما أبدا كىو ٰبدث بكل ما ٠بع
 (.ِِّ/ُاألحكاـ ) إحكاـ (ْ)

قاؿ  [.ُُٖٗب )الكبّب( ] الطربا٘ب[، ك ُٕٕٓ]ابن حباف ك  [،ّّٕ] (الزىد) ابن ا٤ببارؾ ُبأخرجو  (ٓ)
  ."رجالو رجاؿ الصحيح"(: ََّ/َُ) يا٥بيثم

 (.ُٓٔ/ّ) فيض القدير (ٔ)
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 :حديثمن  (صحيحو)كإذا أردت أف تعرؼ ذلك فانظر فيما ركاه مسلم ُب 
 قاؿ: كاهلل ال يغفر اهلل حىد ثى أف رجبلن  أف رسوؿ اهلل  جيٍندب بن عبد اهلل 

من ذا الذي يَػَتأَلَّى َعَليَّ أف ال أغفر لفالف، فإني قد ))قاؿ:  لفبلف، كإف اهلل 
ما شاء أف   فهذا العابد الذم قد عبد اهلل .(ُ)((غفرت لفالف، وأحبطت عملك

 مة الواحدة عملو كلو.يعبده، أحبطت ىذه الكل
: تكلم بكلمة  ٍب قاؿ أبو ىريرة ،٫بو ذلك كُب حديث أيب ىريرة 

  .(ِ)"أكبقت دنياه كآخرتو
إف يقوؿ: )) ٠بع رسوؿ اهلل  كقد جاء ُب ا٢بديث: عن أيب ىريرة 

العبد ليتكلم بالكلمة، ما يتبين فيها، يَِزؿُّ بها في النار أبعد مما بين 
 .(ّ)((المشرؽ

إف العبد ليتكلم بالكلمة من رضواف اهلل، ال يلقي لها بااًل، ركاية: ))كُب 
يرفعو اهلل بها درجات، وإف العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اهلل، ال يلقي لها 

 .(ْ)((، يهوي بها في جهنمبااًل 
إف العبد ليتكلم بالكلمة، ينزؿ بها في النار أبعد ما بين كعند مسلم: ))

إف العبد ليتكلم بالكلمة، ما يتبين ما فيها، . كُب ركاية: ))(ٓ)((المشرؽ والمغرب
 .(ٔ)((يهوي بها في النار، أبعد ما بين المشرؽ والمغرب

قبحها، كال يتطلب  ُبمعناه: ال يتدبرىا كيفكر  ((ما يتبين فيها))قولو: 
ا، معناىا، أم: ال يثبتها بفكره كال يتأملها حٌب يتثبت فيها، كال ٱباؼ ما يَبتب عليه

                                                

 .اليمْب (:اأٍلىٍليىة)ك ،ا٢باًلف (:اٍلميتىأىٕبٍّ ك) [.ُِِٔمسلم ]صحيح  (ُ)
  (.َُٔ -ُٗٓ، البن القيم )ص:١بواب الكاُباظر: ان (ِ)

 [.ْٕٕٔالبخارم ]( صحيح ّ)
 [.ْٖٕٔم ]( صحيح البخار ْ)
 [.ِٖٖٗ( ]ْٗم )( صحيح مسلٓ)
 [.ِٖٖٗ( ]َٓح مسلم )( صحئ)



                            

139 

 

يَبتب عليها  الٍبكىذا كالكلمة عند السلطاف كغّبه من الوالة، أك معناه كالكلمة 
 .(ُ)ك٫بو ذلك ،إضرار مسلم
ا أف الكلمة ا٤بذكورة ُب ىذا ا٢بديث من : "كال أعلم خبلفن  بن عبد الرباقاؿ 
ك٩با يسخطو أهنا   كا٤بعُب ُب ذلك ٩با يرضي اهلل . كمن سخط اهلل ،رضواف اهلل

أك بالشر كالباطل فيسخط   فّبضى اهلل ،ولة عند السلطاف با٣بّبا٤بق
 . (ِ)"اهلل

الكلمة عند السلطاف بالبغي  ي: "كقاؿ أىل العلم: ى كقاؿ ابن بطاؿ
أهنا   كنقل عن ابن كىب .(ّ)كالسعي على ا٤بسلم، فرٗبا كانت سببنا ٥ببلكو"

 .(ْ)التلفظ بالسوء كالفحش
س في النار على وجوىهم أو على مناخرىم إال وىل َيُكبُّ النا: ))كقاؿ 

 .(ٓ)؟((َحَصاِئُد ألسنتهم
فينبغي ٤بن  ،: "ُب ىذا ا٢بديث حث على حفظ اللساف قاؿ اإلماـ النوكم

كإال  ،فإف ظهرت فيو مصلحة تكلم ،أراد أف ينطق أف يتدبر ما يقوؿ قبل أف ينطق
 .(ٔ)أمسك"
زاء الكبلـ احملـر كعقوباتو؛ فإف ا٤براد ٕبصائد األلسنة: ج: "قاؿ ابن رجب ك 

اإلنساف يزرع بقولو كعملو ا٢بسنات كالسيئات، ٍب ٰبصد يـو القيامة ما زرع، فمن 
                                                

 (.َُّ/ُُ(، فتح البارم )ُُٕ/ُٖ( انظر: شرح النوكم على صحيح مسلم )ُ)
 (.ٓٓٓ -ْٓٓ/ ٖ( االستذكار )ِ)
 (.ُٕٖ -ُٖٔ/َُارم، البن بطاؿ )( شرح صحيح البخّ)
 (.ُُّ/ُُ( فتح البارم )ْ)
[، كقاؿ: "حسن صحيح".  ُِٔٔ[، كالَبمذم ]ّّٕٗ[، كابن ماجو ]َُِِٔأخرجو أٞبد ] (ٓ)

[، ّْٖٓ[، من ركاية أيب كائل عن معاذ. كا٢باكم ]َُُّّكأخرجو أيضنا: النسائي ُب )الكربل( ]
الذىيب. من ركاية ميموف بن أيب شبيب، عن معاذ. كقاؿ: "صحيح على شرط الشيخْب". ككافقو 

(: "أخرجو الَبمذم كصححو، كابن ٕٗٗكللحديث طرؽ، كقد أخرجو غّب كاحد. قاؿ العراقي )ص:
 ماجو، كا٢باكم، كقاؿ: صحيح على شرط الشيخْب".

 (.ُُّ/ُُ(، فتح البارم )ُُٕ/ُٖ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ٔ)
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ا من قوؿ أك عمل، حصد ا من قوؿ أك عمل، حصد الكرامة، كمن زرع شرًّ زرع خّبن 
 ا الندامة.غدن 

 ؛تهمالنطق بألسن :ديث يدؿ على أف أكثر ما يدخل بو الناس النارا٢بكظاىر 
، كيدخل كىي أعظم الذنوب عند اهلل  ،الشرؾ :فإف معصية النطق يدخل فيها

شهادة الزكر  :بغّب علم، كىو قرين الشرؾ، كيدخل فيها  القوؿ على اهلل :فيها
كغّب ذلك من  ،كالقذؼ ،السحر :، كيدخل فيهاالٍب عدلت اإلشراؾ باهلل 

ا من سائر ا٤بعاصي الفعلية ال ٱبلو غالبن الكبائر كالصغائر؛ كالكذب كالغيبة كالنميمة، ك 
 .(ُ)"قوؿ يقَبف ُّا يكوف معينا عليها

: النطق باللساف ُب ، كٯبلب سيٍخطى اهلل أكثر ما يدخل بو الناس النارف
لُّ، كقد دؿ   قاؿ: سئل  ىريرة  أيب على ذلك أيضنا: حديث الفحش كفيما ال ٰبًى

تقوى اهلل، وحسن ، فقاؿ: ))عن أكثر ما يدخل الناس ا١بنة رسوؿ اهلل 
 .(ِ)((الفم والفرج((، كسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقاؿ: ))الخلق

كقد جاء ُب ا٢بديث كُب ا٤بقابل فإف حفظ اللساف من أسباب دخوؿ ا١بنة، 
من يضمن لي ما بين لحييو وما قاؿ: )) عن رسوؿ اهلل  عن سهل بن سعد 

 .(ّ)((بين رجليو أضمن لو الجنة
ٮبا العظماف  -بفتح البلـ كسكوف ا٢باء كالتثنية- ((ما بين لحييو))قولو: 

. كأراد ٗبا بينهما: اللساف  :كما يػىتىأىت ى بو ،اللذاف ينبت عليهما األسناف علونا كسفبلن
 .(ْ)النطق كغّبه، فيتناكؿ األقواؿ كاألكل كالشرب، كسائر ما يتأتى بالفم من الفعل

                                                

 (.ُْٕ /ِ) جامع العلـو كا٢بكم (ُ)
[ ََِْ[، كالَبمذم ]ِْْٔ[، كابن ماجو ]ِْٗ[، كالبخارم ُب )األدب( ]َٕٕٗأخرجو أٞبد ] (ِ)

[ كقاؿ: "صحيح ُٕٗٗ[، كا٢باكم ]ْٕٔكقاؿ: "صحيح غريب". كأخرجو أيضنا: ابن حباف ]
  [.َِٓٓاإلسناد". ككافقو الذىيب. كما أخرجو البيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]

 [.ْْٕٔ( صحيح البخارم ]ّ)
 (.ِّْ/ٔ(، فيض القدير )َُّ-َّٗ/ُُ( انظر: فتح البارم، البن حجر )ْ)
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الوفاء بَبؾ ا٤بعصية، فأطلق  :"الضماف ٗبعُب:  قاؿ ا٢بافظ ابن حجر
من أدل ا٢بق الذم على  :الضماف كأراد الزمو كىو أداء ا٢بق الذم عليو، فا٤بعُب

لسانو من النطق ٗبا ٯبب عليو أك الصمت عما ال يعنيو، كأدل ا٢بق الذم على فرجو 
 .(ُ)من كضعو ُب ا٢ببلؿ، ككفو عن ا٢براـ"

ء الناس من قبل فركجهم كألسنتهم، فمن سلم : "كأكثر ببل قاؿ ابن بطاؿ
 .(ِ)من ضرر ىذين فقد سلم"

مقدمة لكبّبة، كالكبلـ على  -من الكبلـ-كمن آفات اللساف: ما يكوف 
 رأيت ما: قاؿ  عباس  ابن عن :. كقد جاء ُب ا٢بديث-مثبلن -سبيل ا٤بواعدة 

 ابن على كتب اهلل إف)):  النيب عن ىريرة  أبو قاؿ ٩با بالل مىم، أشبو شيئنا
 :َوزِنَا اللَّْسافِ  النظر، العين: فزنا محالة، ال ذلك أدرؾ الزّْنا، من َحظَّوُ  آدـ

بُو وأُيَصدُّْؽ ذلك ُكلَُّو  والفرج وتشتهي، َتَمنَّى والنفس ،الَمْنِطق  .(ّ)((ُيَكذّْ
ٗبا  :أم ،بدكف ميم ((النطق)) :كُب ركاية" .()َوزِنَا اللَّْساِف الَمْنِطق()فقولو: 

 .(ْ)"ألف كل ذلك من مقدماتو ؛كإطبلؽ الزنا على ما بالعْب كاللساف ٦باز .ال ٯبوز
أكثر ((  : عبد اهلل بن مسعود كمن آفات اللساف: ا٣بوض ُب الباطل، قاؿ

 .(ٓ)((ا في الباطلالناس خطايا يـو القيامة أكثرىم خوضً 
  

                                                

 (.َّٗ/ُُ( فتح البارم )ُ)
 (.ِْٖ/ٖشرح صحيح البخارم، البن بطاؿ ) (ِ)

 [.ِٕٓٔ[، مسلم ]ُِٔٔ، ِّْٔلبخارم ]صحيح ا (ّ)
 (.ِْٔ/ِفيض القدير ) (ْ)

[،  كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ْٕٖٓ] لكبّب(كالطربا٘ب ُب )ا [،َُٓأخرجو أبو داكد ُب )الزىد( ] (ٓ)
(: ََُْكقاؿ العراقي )ص: ."ركاه الطربا٘ب، كرجالو ثقات(: "َّّ/َُقاؿ ا٥بيثمي ) [.َُُّٕ]

  ."ا على ابن مسعود بسند صحيحالطربا٘ب موقوفن  "أخرجو
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ـى، كأف يَبؾى ما ال يعنيو، كأف كمن السبلمة كالعافية: أف ال يكثرى اإلنسافي الكبل
، كأف يػيٍعرض عمن ٱبوض فيو. كقد من كاف جاء ُب ا٢بديث: )) ال ٱبوضى ُب باطلو

  .(ُ)((ا أو ليصمتيؤمن باهلل واليـو اآلخر فليقل خيرً 
  .ا كليصمت عن الشرفليقل خّبن  :كا٤بعُب ،الواك :فيو ٗبعُب (أك)قيل: 

  .أك يسكت عن شر يعاقب عليوا يثاب عليو فليقل خّبن  :كقيل: معناه
 .(ِ)((المرء تركو ما ال يعنيو :من حسن إسالـ)): كُب ا٢بديث

كل ما ال تعود عليو منو منفعة لدينو كال آلخرتو، كالذم يعنيو   :الذم ال يعنيوك  
  .(ّ)ما ٱباؼ فيو فوات األجر

طوبى )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   -مؤب رسوؿ اهلل -  كعن ثوباف
 .(ْ)((لسانو، ووسعو بيتو، وبكى على خطيئتو لمن ملك

  

                                                

، ْٕ[، مسلم ]ْٕٔٔ، ْٕٓٔ، ُّٖٔ، ُّٔٔ، ُّٓٔ ،َُٗٔ، َُٖٔالبخارم ]صحيح  (ُ)
ْٖ.]  

كىو  .أيب ىريرة :كابن ماجو من حديث ،غريب :كقاؿ ،أخرجو الَبمذم(: "ُُّٖقاؿ العراقي )ص: (ِ)
علي بن ، كعن أيب ىريرة " اىػ. فا٢بديث مركم عنعند مالك من ركاية علي بن ا٢بسْب مرسبل

.  ا٢بسْب كقاؿ:  [،ُِّٕ] مالَبمذك  [،ّٕٔٗ]حديث أىب ىريرة: أخرجو ابن ماجو مرسبلن
ا: ابن حباف كأخرجو أيضن  (،ّّْ" األذكار )ص:حديث حسناإلماـ النوكم: " قاؿ ."غريب"
 بن عليحديث  (.ِْٔ/ُْ) كابن عساكر [،ّّْٔ] (شعب اإلٲباف) ُب يكالبيهق[، ِِٗ]

، [ُّٕٕ]أٞبد [، ك ِّّٓ[، كمالك ]َُِٕٔ] معمر بن أيب عمرك راشد : أخرجوحسْب
[، ََُٖ[، ك)الصغّب( ]ّٗٓ[، ك)األكسط( ]ُِٖٖٔب )الكبّب( ] كالطربا٘ب[، ُِّٖكالَبمذم ]

 (الثبلثة)ركاه أٞبد كالطربا٘ب ُب "(: ُٖ/ٖ)ي قاؿ ا٥بيثم [ِّْٔ] (شعب اإلٲباف) ُب يكالبيهق
 ."ثقات (الكبّب)كرجاؿ أٞبد ك

 (.ُْٓ -ُْْ /ِ) حاشية العدكم على شرح كفاية الطالب الربا٘بانظر:  (ّ)
[. قاؿ ا٥بيثمي ْٖٓ( ]الشاميْب) كُب [.ُِِ[، ك)الصغّب( ]َِّْأخرجو الطربا٘ب ُب )األكسط( ]( ْ)

". كأخرجو أيضنا: الديلمي ، كحسن إسناده(الصغّب)ك (األكسط)ركاه الطربا٘ب ُب (: "ِٗٗ/َُ)
[َّّٗ.] 
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اْمِلْك ))قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل ما الن جىاةي؟ قاؿ:   عن عقبة بن عامرك 
 .(ُ)((عليَك لساَنَك، وْلَيَسْعَك بيُتَك، واْبِك على خطيئتك

رنا  فأخذ بلسانو فقاؿ: يا ،أنو ارتقى الص فىا عن عبد اهلل ك  يػٍ لساف قل خى
ـى،  تػىٍغنىٍم،  قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  ٍبكىاٍسكيٍت عن شىر  تىٍسلىٍم، ًمٍن قػىٍبًل أف تػىٍندى

ـَ في لسانو))يقوؿ:   .(ِ)((أكثُر خطايا ابِن آَد
والذي ال إلو غيره، ما على ظهر ))قاؿ:  عبد اهلل بن مسعود  كعن

 . (ّ)((األرض شيء أحوج إلى طوؿ سجن من لساف
ما صلح منطق رجل إال عرفت ذلك ُب سائر  قاؿ:  عن ٰبٓب بن أيب كثّبك 

 .(ْ)عملو، كال فسد منطقو إال عرفت ذلك ُب سائر عملو
كُب )ا٤برقاة(: "ال تتكلم ٗبا ال يعنيك؛ فإف من كثر كبلمو كثر سقطو، كمن كثر 
سقطو كثرت ذنوبو، كلكثرة الكبلـ مفاسد ال ٙبصى، كمن أراد االستقصاء فعليو 

 . (ٓ)باإلحياء"
ا١بوارح:  منكأعظمي ما ييراعى استقامتيو بعد القلب : "رجب  كقاؿ ابن

 .(ٔ)"كا٤بعبػٍّري عنو ،القلب فإن و ترٝبافي  ؛اللساف

                                                

حديث [، كقاؿ: "َِْٔ[، كالَبمذم ]ِِِّٓ[، كأٞبد ]ُّْا٤ببارؾ ُب )الزىد( ]أخرجو ابن ( ُ)
 (شعب اإلٲباف) ُب ي(، كالبيهقٗ/ِ) (ا٢بلية) كأبو نعيم ُب[، ُْٕ٘ب ]". كأخرجو أيضنا: الطرباحسن

[ْٕٖ].  
 (ا٢بلية) كأبو نعيم ُب [،َُْْٔكالطربا٘ب ُب )الكبّب( ] [،ُٖ( ]الصمت)ابن أيب الدنيا ُب أخرجو  (ِ)

ركاه الطربا٘ب، (: "ِٗٗ/َُ[. قاؿ ا٥بيثمي )ْْٖٓكالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ](، َُٕ/ْ)
كالبيهقي  (،الصمت)كابن أيب الدنيا ُب  ،أخرجو الطربا٘ب: " كقاؿ العراقي ."رجاؿ الصحيحكرجالو 

 ".بسند حسن (الشعب)ُب 
[، كأبو ْْٕٖ] كالطربا٘ب ُب )الكبّب(  [،ُْٗ[، كأبو داكد ُب )الزىد( ]ِْٗٗٔأيب شيبة ]أخرجو ابن ( ّ)

 ."الطربا٘ب بأسانيد، كرجا٥با ثقات ركاه(: "َّّ /َُقاؿ ا٥بيثمي ) (.ُّْ/ُنعيم ُب )ا٢بلية( )
 (.ُْٗ/ِ(، كابن رجب ُب )جامع العلـو كا٢بكم( )ٖٔ /ّذكره أبو نعيم ُب )ا٢بلية( )( ْ)
 (.َُٔ/ُمرقاة ا٤بفاتيح ) (ٓ)
 (.ُِٓ/ُ) جامع العلـو كا٢بكم (ٔ)
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إذا أصبح ابن ))رفعو قاؿ:   عن أيب سعيد ا٣بيٍدرًمٍّ  كقد جاء ُب ا٢بديث:
بك، فإف اهلل فينا فإنما نحن  قِ آدـ فإف األعضاء ُكلَّها ُتَكفُّْر اللّْساَف فتقوؿ: اتَّ 

 .(ُ)((استقمت استقمنا وإف اعوججت اعوججنا
، فإف استقاـ استقامت، كإف اعوج اعوجت. ف" اللساف أكثر األعضاء عمبلن

كلكثرة الكبلـ مفاسد يتعذر إحصاؤىا. ال تتكلم ٗبا يهجس ُب نفسك من 
الوساكس؛ فإنك غّب مؤاخذ بو ما ٓب تتلفظ أك تصمم أك ال تتفوه ٗبا سَبه اهلل عليك؛ 

، كالعفو عنو أقرب كقوعنا كىذا ما ٓب يتعلق بالكبلـ  .فإف التوبة منو أرجى قبوالن
، كتعليم علم شرعي، كأمر ٗبعركؼ كهني كرسولو  مصلحة كإببلغ عن اهلل 

عن منكر، كإصبلح بْب الناس ك٫بو ذلك من كل أمر ديِب أك دنيوم يَبتب على 
  .(ِ)السكوت عنو فوت مصلحة"

كالتوجيو  اآللة ُب إعطاء ا٤بعارؼأنو  -إف استعمل ُب ا٣بّب-كمن شرؼ اللساف 
كأما اللساف: فإ٭با خلق لتكثر بو ذكر اهلل : "كاإلرشاد كالتوعية. قاؿ اإلماـ الغزإب 

  كتبلكة كتابو، كترشد بو خلق اهلل  إٔب طريقو، كتظهر بو ما ُب ضمّبؾ
لو، فقد كفرت نعمة اهلل  من حاجات دينك كدنياؾ. فإذا استعملتو ُب غّب ما خلق

  فيو، كىو أغلب أعضائك عليك كعلى سائر ا٣بلق، كال يكب الناس ُب النار
فاستظهر عليو بغاية قوتك حٌب ال يكبك ُب قعر  على مناخرىم إال حصائد ألسنتهم.

 .(ّ)"جهنم

                                                

بد بن ٞبيد كع[، َُُٖٗ]أٞبد ك ، [ِِّّ] يالطيالس. ا٤برفوع أخرجو مرفوعنا كموقوفناا٢بديث ركم ( ُ)
  [.ْٓٗٓ] (شعب اإلٲباف) ُب ي، كالبيهق[ُُٖٓ]كأبو يعلى  [،َِْٕ] م، كالَبمذ[ٕٗٗ]

. كأخرجو "ا٤بوقوؼ أصح"كقاؿ:  [،َِْٕ] مالَبمذك ، (ِّٓ/ُِب )الزىد( )أخرجو ىناد كا٤بوقوؼ 
  [.ُِ] (الصمت كآداب اللساف) الدنيا ُب ا: ابن أيبأيضن 

)الكاشف عن  شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح، (ُْٕ/ُالتيسّب )(، ُْٗ/ُفيض القدير )انظر: ( ِ)
 (.ْٖٖ/ِ) حقائق السنن(

 (.ّٓ -ِٓ)ص: حامد الغزإب ، أليببداية ا٥بداية (ّ)
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أف ال يستعملو  :ُب كل عضو من أعضاء اإلنساف أمانة. فأمانة اللساف كهلل 
 .(ُ)كغّبىا ،كالفحش ،كالبدعة ،كالكفر ،كالنميمة ،كالغيبة ،ُب الكذب

 ة؛اللساف من نعم اهلل العظيمة كلطائف صنعو الغريب: "قاؿ اإلماـ الغزإب 
إذ ال يستبْب الكفر كاإلٲباف إال بشهادة  جيٍرميو؛عظيم طاعتو ك  ًجٍرميوي فإنو صغّب 

 .كٮبا غاية الطاعة كالعصياف ،اللساف
بىةى عى  أطلق كقاؿ: فمن  ُب الشيطاف بو سلك العناف مرخى كأٮبلو ،(ِ)اللسافذى

 ُب الن اسى  يىكيبُّ  كال البوار، إٔب يضطره أف إٔب ىار، جرؼ شفا إٔب كساقو ميداف، كل
 قيده من إال اللساف شر من ينجو كال ألسنتهم، حصائد إال مناخرىم على الن ار

 ٱبشى ما كل عن كيكفو كاآلخرة، ياالدن ُب ينفعو فيما إال يطلقو فبل الشرع، بلجاـ
 ُب تعب ال فإنو اللساف؛ اإلنساف على األعضاء كأعصى كآجلو. عاجلو ُب غائلتو

 كا٢بذر كغوائلو، آفاتو عن االحَباز ُب ا٣بلق تساىل كقد ٙبريكو. ُب مؤنة كال إطبلقو،
 : . قاؿ اهلل(ّ)اإلنساف" استغواء ُب الشيطاف آلة أعظم كإنو كحبائلو، مصائده من
يِْٝ َررِيٌت َنذِيدٌ حمس ْٚ ٠ٍَُْل إَِلٍّ َلَ ِ٘ ة يٍَُِْٖق  من  م بو العبدي فإذا كاف ما تكل   [.ُٖ]ؽ: ىجسَ٘

ا٤بتعاؿ فالبلـز لو اإلمساؾ عن  اٍلمىًلكً ا عند حضور رن ا ُب ديوانو مقر  مكتوبن  شىر  ك  خّبو 
 .(ْ) عن ا٢براـفضبلن  لئبل يعَبيو ا٣بجلة من اهلل  ؛وؿ الكبلـضي في 

النطق با٣بّب أك الصمت. كقد جاء ُب ا٢بديث: بإال  آفات اللساف بل ٪باة منف
فهذا ا٢بديث . (ٓ)((من كاف يؤمن باهلل واليـو اآلخر فليقل خيًرا أو ليصمت))

                                                

الزكاجر عن اقَباؼ (، ِّٗ/ُ(، ا٣بازف )ّّْ/ِ) غرائب القرآف (،َُٗ/َُانظر: مفاتيح الغيب )( ُ)
 (.ّْْ/ُ) الكبائر

بىات ألسنتهم.ما أىرىؽ  يقاؿ:  (ِ) بىةى لسانو، كا٢بق على عىذى بىةي اللساف: طىرىفيو الدقيق. عىذى انظر: الصحاح،  كعىذى
 (.ّٖٔ/ُ(، كانظر: أساس الببلغة )ُٖٕ/ُللجوىرم، مادة: )عذب( )

 (.َُٖ/ّ) إحياء علـو الدين (ّ)
 (.ُٖٓ/ّ) بريقة ٧بموديةانظر:  (ْ)

 [.ْٖ، ْٕ[، مسلم ]ْٕٓٔ، ُّٖٔ، ُّٔٔ، ُّٓٔ، َُٗٔ، َُٖٔصحيح البخارم ]( ٓ)
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ا٤بتفق على صحتو نص صريح ُب أنو ال ينبغي لئلنساف أف يتكلم إال إذا كاف الكبلـ 
 .(ُ)كىو الذم ظهرت مصلحتو للمتكلم ،اخّبن 

أف يتكلم بالكلمة نظر: ىل فيها ربح  اإلنساف فإذا أراد: "قاؿ ابن القيم 
كفائدة أـ ال؟ فإف ٓب يكن فيها ربح أمسك عنها، كإف كاف فيها ربح، نظر: ىل تفوتو 

كإذا أردت أف تستدؿ على ما ُب القلب،  .فبل يضيعها ُّذه ؟ُّا كلمة أربح منها
 طلعك على ما ُب القلب، شاء صاحبو أـ أىب.فإنو ي ؛فاستدؿ عليو ٕبركة اللساف

كُب اللساف آفتاف عظيمتاف، إف خلص العبد من إحداٮبا ٓب ٱبلص من  قاؿ:
ا من األخرل ُب األخرل: آفة الكبلـ، كآفة السكوت، كقد يكوف كل منهما أعظم إٜبن 

كقتها، فالساكت عن ا٢بق شيطاف أخرس، عاص هلل، مراء مداىن إذا ٓب ٱبف على 
، كأكثر ا٣بلق منحرؼ ُب كبلمو  كا٤بتكلم بالباطل شيطاف ناطق، عاص هلل نفسو،

كفوا   -كىم أىل الصراط ا٤بستقيم-كسكوتو فهم بْب ىذين النوعْب، كأىل الوسط 
ألسنتهم عن الباطل، كأطلقوىا فيما يعود عليهم نفعو ُب اآلخرة، فبل ترل أحدىم 

 أف تضره ُب آخرتو، كإف العبد يتكلم بكلمة تذىب عليو ضائعة ببل منفعة، فضبلن 
ليأٌب يـو القيامة ٕبسنات أمثاؿ ا١بباؿ، فيجد لسانو قد ىدمها عليو كلها، كيأٌب 

 .(ِ)"كما اتصل بو  بسيئات أمثاؿ ا١بباؿ فيجد لسانو قد ىدمها من كثرة ذكر اهلل
ُ حمس: فقاؿ عن ا١بهر بالكبلـ السيء  ى اهلل هنكقد  ََل ُُيِتَّ اّلِلٍّ

 ْٟ ةاْْلَ ًٙ ِٙيًهة َنِٖي ُ َش َٗ َوََكَن اّلِلٍّ ِ ْٚ ُكٖ َ٘ ٠ِْل إَِلٍّ  َِ َٚ إْ ِ٘ ٠ءِ    .[ُْٖ]النساء: ىجسَر ثِةلصَّ
يا عائشة، متى َعِهْدتِِني َفحَّاًشا، إف َشرَّ الناس عند )): لعائشة  كقاؿ 

  .(ّ)((من تركو الناس اتػَّْقاَء َشرّْه :اهلل منزلة يـو القيامة
 

                         

                                                

 (.ُِٕانظر: الكبائر، للذىيب )ص: (ُ)
 (.ُُٔ -ُٖٓ، البن القيم )ص:ا١بواب الكاُب (ِ)

 [.َِّٔارم ]صحيح البخ( ّ)
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، كما يندرج ٙبتها الٍب يَبتب عليها اإلفساد آفات اللسافصورة توضيحية لبعض كىذه 
 :من الصور

 

الكذب اآلفظ اِّولى: 
        :صور الكذب

 .بغّب علم  القوؿ على اهللأ. 
 .الكذب على الرسوؿ ب. 
 .ُب ا٤بعامبلت ك٫بوىا على الن اس الكذبج. 

 .ا٤بخاصمة بالباطل د.
 .-اعوف للكذب(م  )الس  -و لي قٍ كنػى  الكذبً  عةي إشاىػ. 
 .قوؿ الزكرك. 
 .الكذب ُب ا٤بزاحز. 

 ح. الكذب ُب ا٤بناـ.
 طػ. الكذب ُب دعول النسب.

 م. أف ينسب اإلنساف إٔب نفسو ما ٓب يعط.
 ؾ. الكذب ُب كسائل اإلعبلـ.

النميمظو العيبظ  اآلفظ الثانيظ: 
 :صور النميمة  :صور الغيبة

صغاء للمغتاب، دكف ترؾ ٦بلسو، أك اإلأ. 
 .زجره كهنيو

ب. االستماع إٔب كل ما يشاع كنقلو دكف 
 تبْب كتبصر.

التعريض ٗبا يلحق النقص أك العيب ج. 
 .با٤بغتاب

حاؿ شخص، فيمدحو ُب  أف يذكرد. 
 جانب، كيعيب عليو ُب آخر.

 
 

، كالعمل على التفريق بينهم، السعي بْب الناس بالفتنة أ.
 الصدكر، كإذكاء نار العداكة كالبغضاء بْب ا٤بتحابْب. كإيغار 
، كتكوف الوشاية أعظم خطرنا إظهار ا٢بديث بالوشايةب. 

كأثرنا إذا كانت عند صاحب سلطة قادر على البطش كإ٢باؽ 
 الضرر ٗبا ال يقدر عليو غّبه. 

، على جهة اإلفساد كالشرج.   .نقل ا٢بديث من قـو إٔب قـو
و، سواء كرىو ا٤بنقوؿ عنو أك ا٤بنقوؿ كشف ما يكره كشف د.

، كبأم طريقة كاف الكشف من ٫بو: إليو، أك كرىو ثالث
الناس، سواء كاف ذلك باللساف، أك  الكشف عن سوءات

 .-كما تقدـ-بالغمز، أك باإلٲباء 
 .إفشاء السر، كىتك السَب د.
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 التحريش بْب الناس بقصد اإلفساد. ىػ.

 اآلفظ الثالثظ:
 فكالبؼتان واإل 

 اآلفظ الرابطظ:
قذف المحصنات 

   اآلفظ الخامدظ:
المجادلظ بالباطل 

 الجدؿ المذمـو الذي يترتب عليو اإلفساد:
 .أك ٙبقيق العناد، أك ليلبس ا٢بق بالباطل كالَبكيج للباطل.ما يكوف لدفع ا٢بق، أ. 

 .٤با ال يطلب بو تعرؼ كال تقربب. 

 .للمماراة كطلب ا١باه كالتقدـج. 
ذم ال يعتمد صاحبو على سندو علمي  أك برىافو منطقي، كإ٭با يعتمد على العصبية، كاالعتداد بالذ ات د. ال

 كالرأم.
ا على جهل مركب.  ىػ. إذا كاف ا١بدؿ قائمن

ك. إذا كاف اَّادؿ ٱبضع إلمبلءات، أك يرغب ُب ا٢بصوؿ على أجر مادم ُب مقابل تقييده أك تغاضيو أك 
 ا، كمقابل إفساحو اَّاؿ للخصم ليتمادل ُب ا٣بركج عن ضوابط ا١بداؿ كا٤بناظرة.  سكوتو عم ا يراه حقًّ 

 ز. إذا كاف ا١بدؿ قائمنا  على التحاسد كالتجاحد.
ح. عدـ الرد إٔب األدلة النقلية القاطعة، كإٔب ا٤بسلمات العقلية الٍب ال ٱبتلف ُّا، فبل بد أف  يكوف 

 بينة، كاألدلة الواضحة.ا١بداؿ احملمود قائمنا على ا٢بجج ال
الدبُّ واللطناآلفظ الداددظ:                 

 :صور السب واللعن
، كالدين ، كالرسوؿ أ. سب اهلل 

 كالقرآف الكرٙب.
 .الصحابة  سبُّ ج.  .نساء النيب  سبُّ ب. 

 
 ُبالت سىبُّبي  أكاالبن كالديو،  سبُّ د. 
 ما.سىبٍّه

 وات.ك. سب األم ا٤بسلم. سبُّ ىػ. 

 طػ. سب الريح. ح. سب ا٢بيم ى. ز. سب الد ىر.
سب ا٤بخلوقات ؿ.  كالكافر الذٍّمٍّيٍّ ؾ. سب  م. سب الديك.

 .اعمومن 
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 كىذا بياف لبعض آفات اللساف الٍب يَبتب عليها اإلفساد:
 

  الكذب اآلفظ اِّولى:                          

 خطورة الكذب:  - ٔ
كىو من السبل ا٤بوصلة إٔب  ،كفواحش العيوب ،الذنوبمن قبائح  الكذبى إف 

: كما جاء ُب ا٢بديث  إف كاف عن عمد،الشر كالفساد، كإٔب النار ُب اآلخرة 
، إلى يَػْهِدي الصّْْدؽَ  فَِإفَّ  بِالصّْْدؽ؛ عليكم))  وما اْلَجنَّة، إلى يَػْهِدي اْلِبرَّ  وإفَّ  اْلِبرّْ

يًقا. اهلل عند ُيْكَتبَ  حتى ْدؽَ الصّْ  ويتحرَّى َيْصُدؽُ  الرَُّجلُ  يزاؿُ   وإيَّاكم ِصدّْ
 وما النَّار، إلى يهدي اْلُفُجورَ  وِإفَّ  اْلُفُجور، إلى يْهدي الكِذبَ  فإفَّ  والكِذب؛

ابًا اهللِ  عند ُيكتبَ  حتى الكذبَ  ويتَحرَّى يكذبُ  الرَّجل يزاؿُ   .(ُ)((َكذَّ
كأف ذلك  ،لتجددليفيد ا (؛يتحرل)ك (يكذب)ك (يصدؽ)عرب با٤بضارع ُب "

دؽ يوصل إٔب فإف الصٍّ  ؛ٛبسكوا بالصدؽ كالزموه ا٤بعُب:ك  ىو شأنو الذم يتكرر منو.
، كإف العمل الصاّب يوصل إٔب ا١بنة، كإف الرجل  العمل الصاّب ا٣بالص من كل مذمـو

كيتكرر منو تعمد الصدؽ كالقصد إليو كالتزامو حٌب يكتب عند  ،ليتكرر منو الصدؽ
احذركا )ا فيثاب ثواب الصديقْب كيرضى عليو رضاىم. كصديقن  :اصةكتابة خ   اهلل

كأف الشر يوصل إٔب  ،فإف الكذب يوصل إٔب الشر كاالنبعاث فيو (؛الكذب كاجتنبوه
النار. كأف الرجل ليتكرر منو الكذب كيتكرر منو تعمده كالقصد إليو حٌب يكتب عند 

 .(ِ)"سخط عليو سخطهمكي ،فيؤٍب إٍب الكذابْب ،اكذابن   :اهلل كتابة خاصة
ثَْراَر َِِٕف َٛهِيٍم حمس :: ىذا تأكيل قولو  قاؿ ا٣بطايب

َ
ِإَونٍّ  =إِنٍّ اْْل

ةَر َِِٕف َجِديٍم  جٍّ ٍُ   [.ُْ-ُّ]االنفطار: ىجس<إْ
 .(ّ)كاال٫براؼ إٔب الكذب" ،ا٤بيل عن الصدؽ :كأصل الفجور

                                                

 كاللفظ ٤بسلم. ،ُب صحيحهما [َِٕٔ] كمسلم [،َْٗٔ] البخارمأخرجو  (ُ)
 (.ُُْ)ص:س عبد ا٢بميد بن بادي، ٦بالس التذكّب من حديث البشّب النذير (ِ)
 (.ُّّ/ْمعآب السنن )( ّ)
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 :ن رسوؿ اهلل ع  ٠بىيرىةي ٍبني جيٍنديب الذم ركاه كجاء ُب حديث ا٤بناـ
فانطلقنا، فأتينا على رجل )) بياف عاقبة الكذ اب الذم تبلغ كذبتو اآلفاؽ، قاؿ:

، وإذا ىو يأتي أحد ِشقَّْي (ُ)ُمْستَػْلٍق ِلَقَفاُه، وإذا آخر قائم عليو ِبَكلُّوٍب من حديد
َنو إلى قف اه، فَػَيُشقُّ، ثم َوْجِهو فَػُيَشْرِشُر ِشْدَقُو إلى قفاه، وَمْنِخَره إلى قفاه، وَعيػْ

يَػَتَحوَُّؿ إلى الجانب اآلخر فيفعل بو مثل ما فعل بالجانب األوؿ، فما من ذلك 
الجانب حتى َيِصحَّ ذلك الجانُب كما كاف، ثم يعود عليو فيفعل مثل ما فعل 

ـً المرة األولى بيافي حاًؿ ذلك الر جل بأنو الكذ ابي الذم: ا٢بديث  ((. كجاء ُب ٛبا
ُلَغ اآلفَاؽ(ِ)بالكْذبَةُيَحدُّْث )) . كذلك يوجب ا٢بذر من (ّ)((، فَػُتْحَمُل عنو حتى تَػبػْ

  ىذه ا٤بعصية.
كىذا ٙبذير من الكذب إال أنو ىنا بأمور الشريعة : "قاؿ ابن ا١بوزم 

  .(ْ)"أخص
ما كاف ُخُلٌق َأبْػَغَض إلى رسوؿ اهلل ))قالت:  كُب ا٢بديث: عن عائشة 

 النَِّبيّْ  عندجُل ُيَحدُّْث ولقد كاف الرَّ ، من الكذب  باْلِكْذبَِة فما يَػَزاُؿ في
  .(ٓ)((نَػْفِسو حتى يعلم أنو قد أحدث منها توبة

                                                

 حديدة معوجة الرأس.أم: ( ُ)
مشارؽ  .كأنكر بعضهم الكسر إال إذا أراد ا٢بالة كا٥بيئة ،كيقاؿ بفتحها ،بكسر الكاؼ ((بالكذبة)) (ِ)

 فتح البارم. انظر: رىكىعى رىٍكعىة :كما تقوؿ  ،كىذىبى كىٍذبىة  :تقوؿ (.ّّٕ/ُ) األنوار على صحاح اآلثار
 (.َُٔ/ٓ(، فيض القدير )ّّٕٔ /ٗ) مرقاة ا٤بفاتيح(، ُّٗ/ٔ)

 [.َْٕٕ، َٔٗٔ، ُّٖٔالبخارم ]( صحيح ّ)
 (.ّٖ/ِ) (كشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْبْ)
 البزار"، كأخرجو أيضنا: حسن[ كقاؿ: "ُّٕٗ[، كالَبمذم ]ُِْٓ] سحاؽ بن راىويوأخرجو إ (ٓ)

"، ككافقو الذىيب، كما صحيح اإلسنادكقاؿ: " [،َْْٕ[، كا٢باكم ]ّٕٔٓ[، كابن حباف ]َِّ]
 [.ْْٕٓ[، كُب )شعب اإلٲباف( ]َُِِٖأخرجو البيهقي ُب )السنن الكربل( ]
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، من الكذب ما َكاف ُخُلٌق َأبْػَغَض إلى أصحاِب رسوؿ اهلل ))كُب لفظ: 
الكذبة، فما تزاؿ في نفسو حتى  ولقد كاف الرجل يكذب عند رسوؿ اهلل 

  .(ُ)((ها توبةيعلم أنو أحدث من
 .(ِ)((ا عنو حتى يحدث توبةم يزؿ معرضً ل)) كُب لفظ:

ا عن كزجرن  ،ا لوكتأديبن  ،ا لكراىتو الكذبإظهارن  (؛(ا عنولم يزؿ معرضً )") قولو:
 .(ّ)"من تلك الكذبة الٍب كذُّا ((حتى يحدث توبة)) .العود ٤بثلها

يصلح منو إف الكذب ال : ))رفع ا٢بديث إٔب النيب  كعن ابن مسعود 
 . (ْ)..((َجدّّ وال َىْزٌؿ، وال أف يَِعَد الرجل ابنو ثم ال يُػْنِجُز لو

كيأٍب ا٤بخرب إذا علم بذلك، ٍب إف علم الضرر فيو، كاف من الكبائر، كإال فمن 
الصغائر، كإف كانت فيو مصلحة تقاـك ذلك الضرر، صار مندكبنا تارة، ككاجبنا 

 . (ٓ)أخرل
د تظاىرت نصوصي الكتاب كالسن ة على ٙبرٙب : "ققاؿ اإلماـ النوكم 

 كفواحش العيوب. ،الكذب ُب ا١بملة، كىو من قبائح الذنوب
كإٝباع األمة منعقده على ٙبرٲبو مع النصوص ا٤بتظاىرة، فبل ضركرة إٔب نقل 
أفرادىا، كإ٭با ا٤بهم بياف ما ييستثُب منو، كالتنبيو على دقائقو، كيكفي ُب التنفّب منو 

آية قاؿ: )) أنو عن النيب  ىريرة  وأب الذم ركاه٤بتفق على صحتو ا٢بديث ا
 . (ٔ)((المنافق ثالث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خاف

                                                

 [.ُِّٖٓ[، كأٞبد ]َُِٓٗ] معمر بن راشدأخرجو  (ُ)
 [.ْٕٓٔ] صحيح ا١بامع الصغّب كزياداتو[، ُُّٖٖماؿ ]كنز الع( ِ)
 (.َُٔ/ٓ) فيض القدير (ّ)
، ككافقو الذىيب، كأخرجو أيضنا: "صحيح اإلسناد على شرط الشيخْب"[ كقاؿ: َْْ]أخرجو ا٢باكم ( ْ)

 [.ّْْٓالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]
 (.ُّٕ/ٖ( دليل الفا٢بْب لطرؽ رياض الصا٢بْب، البن عبلف )ٓ)
 [.ٗٓ[، مسلم ]َٓٗٔ، ِْٕٗ، ِِٖٔ، ّّ( صحيح البخارم ]ٔ)
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ا أربع من كن فيو كاف منافقً قاؿ: )) أف النيب   كعن عبد اهلل بن عمرك
ؽ حتى يدعها: خالًصا، ومن كانت فيو َخْصَلٌة منهن كانت فيو َخْصَلٌة من النفا

 .(ُ)((إذا اؤتمن خاف، وإذا َحدََّث كذب، وإذا عاىد غدر، وإذا خاصم فجر
 .(ِ)((وإذا ائُتِمن خاف)) :(( بدؿإذا وعَد أخلفَ كُب ركاية مسلم: ))

كأما ا٤بستثُب منو: فقد ركينا ُب )صحيحي [: قاؿ ]أعِب: اإلماـ النوكم 
ليس يقوؿ: )) وؿ اهلل رس أهنا ٠بعت عن أـ كلثـو  :البخارم كمسلم(

اُب الذي يصلح بين الناس فَػيػَْنمي خيًرا، أو يقوؿ خيًرا . ىذا القدر ُب (ّ)((الَكذَّ
: كٓب أ٠بعو ييرخٍّصي ُب  . كزاد مسلم ُب ركاية لو: قالت أـ كلثـو(صحيحيهما)

شيء ٩با يقوؿ الناس إال ُب ثبلث: يعِب: ا٢برب، كاإًلصبلح بْب الناس، كحديث 
. فهذا حديث صريح ُب إباحة بعض الكذب للمصلحة، (ْ)رأتو كا٤برأة زكجهاالرجل ام

كأحسن ما رأيتيو ُب ضبطو، ما ذكره  للمصلحة، كقد ضبط العلماء ما يباح منو.
ـي أبو حامد الغزإب فقاؿ: الكبلـي كسيلةه إٔب ا٤بقاصد، فكلُّ مقصودو ٧بمودو  (ٓ) اإلما

كذب فيو حراـ؛ لعدـ ا٢باجة ٧بمودو ٲبيكن التوصلي إليو بالصدؽ كالكذب ٝبيعنا، فال
إليو، كإف أمكنى التوصل إليو بالكذب، كٓب ٲبكن بالصدؽ، فالكذبي فيو مباحه إف كاف 
ٙبصيل ذلك ا٤بقصود مباحنا، ككاجبه إف كاف ا٤بقصود كاجبنا، فإذا اختفى مسلم من 
ظآب كسأؿ عنو، كجبى الكذبي بإخفائو، ككذا لو كاف عنده أك عند غّبه كديعة 

نها ظآبه ييريدي أخذىا، كجبى عليو الكذب بإخفائها، حٌب لو أخربه بوديعةو كسأؿ ع
ا على ا٤بودع ا٤بخرب، كلو استحلفو عليها،  عنده فأخذىا الظآبي قهرنا، كجب ضماهني
، حنثى على األصحٍّ، كقيل: ال  لفى كيورٍّم ُب ٲبينو، فإف حلفى كٓب يورٍّ لزمىو أف ٰبى

                                                

 [.ٖٓ]، مسلم [ُّٖٕ  ،ِْٗٓ ،ّْصحيح البخارم ] (ُ)
 [.ٖٓصحيح مسلم ]( ِ)
 .[َِٓٔ[، مسلم ]ِِٗٔصحيح البخارم ]( ّ)
 [.َِٓٔصحيح مسلم ] (ْ)
 (.ُّٕ/ ّ( انظر: إحياء علـو الدين )ٓ)
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، ككذلك لو كاف مقصودي  ، أك إصبلًح ذاًت البْب، أك استمالة قلب اَِّب ٰبنثي حىٍربو
عليو ُب العفو عن ا١بناية ال ٰبصل إال بكذب، فالكذبي ليس ٕبراـ، كىذا إذا ٓب 
ٰبصل الغرضي إال بالكذب، كاالحتياطي ُب ىذا كلٍّو أف يورٍّم، كمعُب التورية: أف 

يو، كإف كاف كاذبنا ُب ظاىر يقصدى بعبارتو مقصودنا صحيحنا ليس ىو كاذبنا بالنسبة إل
 اللفظ. كلو ٓب يقصد ىذا، بل أطلق عبارة الكذب، فليس ٕبراـ ُب ىذا ا٤بوضع.

ككذلك كل ما ارتبط بو غرضه مقصوده صحيح لو أك ":  الغزإب اإلماـقاؿ 
لغّبه، فالذم لو، مثلي أف يأخذىه ظآبه، كيسألىو عن مالو؛ ليأخذىه، فلو أف ينكرىه، أك 

و أف ينكرىىا ػلػكبىها، فػارت نى اهلل ػو كبيػة بينػلسلطافي عن فاحشيسألىو ا
، أك مػقوؿ: مػكي  .-ثبلن ػم- تي ػربػا شػا زنيتي

 كقد اشتهرت األحاديث بتلقْب الذين أقر كا با٢بدكد الرجوع عن اإلقرار.
كأما غرضي غّبه، فمثل أف ييسأؿى عن سرٍّ أخيو فينكرىهي، ك٫بو ذلك، كينبغي أف 

ًبلى بْب مفسدة الكذب كا٤بفسدة ا٤بَبتبة على الصدؽ، فإف كانت ا٤بفسدةي ُب ييقا
، كمٌب  ، كإف كاف عكسيو، أك شك  حىريـى عليو الكذبي الصدؽ أشد  ضررنا، فلو الكذبي
، كمٌب   ، فإف كاف ا٤ببيحي غرضنا يتعل قي بنفسو، فيستحبُّ أف ال يكذبى جازى الكذبي

سا٧بةي ٕبقٍّ غّبه، كا٢بزـي تركو ُب كل موضعو أيبيحى، إال إذا  كاف متعلقنا بغّبه، ٓب ٘بز ا٤ب
 .(ُ)كاف كاجبنا"

ـ ؛ لسوء  ا٤باكردم اإلماـ قاؿ ، كأٍصلي كلٍّ ذى : "كالكذب ًٝبىاعي كلٍّ شىر 
عواقبو، كخيٍبًث نتائجو؛ ألن و يػيٍنًتجي الن ميمة، كالن ميمة تػيٍنًتجي البغضاءى، كالبغضاءي تؤكؿ إٔب 

 .(ِ)اكة، كليس مع العداكة أىٍمنه كال راحة؛ كلذلك قيل: من قىل  ًصٍدقيوي قىل  صىًديقيو"العد
اإلخبار عن الشيء : "حقيقة الكذب: قاؿ القاضي أبو بكر ابن العريب 

الشرائع، ككرىتو النفوس؛ ٤با فيو من فساد القانوف ُب  على خبلؼ ما ىو عليو. حرمتو
 كأشده:  ضو بو، فكيف إذا ٓب يوصل إٔب غرض؟!القوؿ كالفعل لو توصل إٔب غر 

                                                

 (.ّٖٕ -ّٕٕ األذكار، لئلماـ النوكم )ص:( ُ)
 (.ُِٔأدب الدنيا كالدين )ص: (ِ)
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  . الكذب على اهلل
 : وثانيو: الكذب على رسوؿ اهلل

  كىو ىو، أك ٫بوه.
 :وثالثو: الكذب على الناس

كىي شهادة الزكر ُب إثبات ما ليس بثابت على أحد، أك إسقاط ما ىو  
لس ا٢بق، عند ثابت، ففيو الكذب كا٤بضرة، كتصوير الباطل ُب صورة ا٢بق، ُب ٦ب

من قوؿ الزكر أشد التحذير كما جاء ُب  كلذلك حذر النيب  ؛نائب ا٢بق
أال أنبئكم بأكبر )): قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أيب بكرةا٢بديث: 

- ((اإلشراؾ باهلل وعقوؽ الوالدين))قلنا: بلى، يا رسوؿ اهلل. قاؿ:  ،((؟الكبائر
. فما زاؿ ((زور، أال وشهادة الزورأال وقوؿ ال)) -ا فجلس، فقاؿ:ككاف متكئن 

  .(ُ)يكررىا، حٌب قلنا: ليتو سكت
 :ورابعها: الكذب للنفس

الكذب ُب ا٤بعامبلت، كىو أحد  :لكثرة متعلقاتو، كمن أشده ؛كىو أمر طويل
 .(ِ)("غشكال ،عيبكال ،كذب)الأركاف الفساد الثبلثة فيها، كىي: 

عاش كا٤بعاد، كمفاسد : "الكذب متضمن لفساد ا٤بكيقوؿ ابن القيم 
الكذب البلزمة لو معلومة عند خاصة الناس كعامتهم، كيف كىو منشأ كل شر. 
فكم أزيلت بالكذب من دكؿ ك٩بالك، كخربت بو من ببلد، كاستلبت بو من نعم، 
كتقطعت بو من معايش، كفسدت بو مصاّب، كغرست بو عداكات، كقطعت بو 

كىتكت بو مصونة، كرميت بو ٧بصنة، كخلت مودات، كافتقر بو غِب، كذؿ  بو عزيز، 
بو دكر كقصور، كأفسد بو بْب االبن كأبيو، كبْب األخ كأخيو، كأحاؿ الصديق عدكًّا 
مبيننا، كرد الغِب العزيز مسكيننا؟! كىل ملئت ا١بحيم إال بأىل الكذب الكاذبْب على 

ية كعصبية ، كعلى دينو، كعلى أكليائو، ا٤بكذبْب با٢بق ٞب، كعلى رسولو اهلل 
                                                

 [.ٕٖ[، مسلم ]ُٗٗٔ، ِّٕٔ، ِْٓٔ( صحيح البخارم ]ُ)
 (.َِٖ/ٓ)عارضة األحوذم( ) ( بتصرؼ عنِ)
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جاىلية؟! كىل عمرت ا١بناف إال بأىل الصدؽ الصادقْب ا٤بصدقْب با٢بق؟ قاؿ 
: َٕحَْس ِِف حمس

َ
ْدِق إِذْ َجةءَهُ خ َب ثِةلّػِ ِ َوَكذٍّ َذَب لََعَ اّلِلٍّ َْ  ْٚ ٍّٙ ُٗ ِم ْكَٖ

َ
ْٚ أ َٙ َذ
 َٚ س٠ًْى لََِْٖكٌِرِي َ٘  َٗ ٍّٜ َٟ َق ثِِٝ  32َج ْدِق َوَغدٍّ ِي َجةَء ثِةلّػِ ٠َن َواَّلٍّ ُِ ذٍّ ُٙ ْ ُٗ ال ُٞ  َّ ِ وَٕه

ُ
ة  33أ َ٘  ْٗ ُٟ َ ل

ْدِصجَِي  ُٙ ْ َّ َجَزاءُ ال ِ ْٗ َذل ِٟ ِ ٠ُِٖٙا  34يََظةُءوَن ِنَْٜد َربّ ِي َن  اَّلٍّ
َ
ْش٠َأ

َ
ْٗ أ ُٟ ُ َخْٜ َِر اّلِلٍّ ٍّ ِِلَُس

٠َُٖن  َٙ ِي ََك٠ُٛا َحْه ِٚ اَّلٍّ ْخَص
َ
ْٗ ثِأ ُٞ ْجَر

َ
ْٗ أ ُٟ  .(ُ)"[ّٓ-ِّالزمر:] ىجس35َويَْجزِيَ

لصدؽ خصلة ٞبيدة، كىو من خصاؿ أىل اإلٲباف فإف الكذب من ككما أف ا
آيَُة الُمَناِفق كما جاء ُب ا٢بديث: ))  ،ا٣بصاؿ القبيحة، كىو من صفات أىل النفاؽ

: ، كقاؿ (ِ)((َثاَلٌث: إذا َحدََّث َكَذب، وإذا َوَعَد َأْخَلف، وإذا اْؤُتِمَن َخاف
ومن كانت فيو َخْصَلٌة منُهنَّ كانت فيو أربٌع من ُكنَّ فيو كاف منافًقا خالًصا، ))

َخْصَلٌة من النّْفاؽ حتى َيَدَعَها: إذا اْؤُتِمَن َخاف، وإذا حدََّث َكَذب، وإذا عاىَد 
 .(ّ)((َغَدر، وإذا خاصم َفَجر

عباده أف يبلزموا الصدؽ ُب ٝبيع األحواؿ، كأف  كقد أمر اهلل 
ن خزم الدنيا كعذاب اآلخرة. قاؿ يكونوا مع الصادقْب؛ ألف الصدؽ سبيل النجاة م

ةدِرِيَ حمس :اهلل  َم الػٍّ َ٘ َ َوُك٠ُٛ٠ا  ٠ا اّلِلٍّ ُِ ٠ُٜا اتٍّ َ٘ َٚ آ ِي ة اَّلٍّ َٟ حَّ
َ
 [،ُُٗ]التوبة: ىجسيَة خ

ا "أم : اصدقوا، كالزموا الصدؽ تكونوا مع أىلو، كتنجوا من ا٤بهالك، كٯبعل لكم فرجن
 . (ْ)ا"من أموركم ك٨برجن 

 "الصدؽ خصلة ٧بمودة؛ ك٥بذا كاف بعض الصحابة : قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب
   ،ٓب ٘برب عليو كذبة ال ُب ا١باىلية كال ُب اإلسبلـ، كىو عبلمة على اإلٲباف

 .  (ٓ)كما أف الكذب أمارة على النفاؽ، كمن صدؽ ٪با"

                                                

 (.ّْٕ -ّٕ/ ِمفتاح دار السعادة( )( بتصرؼ عن )ُ)
 [.ٗٓ[، مسلم ]َٓٗٔ، ِْٕٗ، ِِٖٔ، ّّ( صحيح البخارم ]ِ)
 [.ُّٖٕ، ّْ( صحيح البخارم ]ّ)
 (.َِّ/ْتفسّب ابن كثّب ) (ْ)
 (.ُْٖ/ٔا٤بصدر السابق )( ٓ)
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ىو األسوة ا٢بسنة لؤلخبلؽ الفاضلة فهو الصادؽ األمْب بشهادة  كرسولنا 
 أخرل. العتباراتو تكبارنا أك خوفنا على الز عامة أك ا٤بكانة أك اسمن آمن كمن ٓب يؤمن 

َّ حمس، قاؿ: ٤با نزلت: كقد جاء ُب ا٢بديث: عن ابن عباس   ِْٛذْر َنِظَْيدَ
َ
َوخ

َُْربِيَ 
َ
حٌب صعد  كرىطك منهم ا٤بخلصْب، خرج رسوؿ اهلل  ،[ُِْ]الشعراء: ىجساْْل

أرأيتم إف فاجتمعوا إليو، فقاؿ: )) فقالوا: من ىذا؟ ،((يا صباحاهفا فهتف: ))الص  
قالوا: ما جر بنا  ،؟((أخبرتكم أف خياًل تخرج من سفح ىذا الجبل، أكنتم مصدقي

 .(ُ)((فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديدعليك كذبنا، قاؿ: ))
 
 صور الكذب: - ٕ

ا عليها بالن ار، كمن  يتبْب ٩با تقدـ أف للكذب صورنا متعددة كمستنكرة، كمتوعدن
 ىذه الصور:

 
 القوؿ على اهلل بغير علم: أ.
بغًّب علمو ىو أقبحي كأشنعي صور الكذب؛ إذ ىو  إف  القوؿى على اهلل  

الدين  ُبأصل األدياف الباطلة، كمنشأ التبديل ُب األدياف احملرفة، كسبب االبتداع 
يْدِ حمس :ا٢بق. قاؿ اهلل 

َ
َٚ يَْسُذج٠َُن إَِْٓذةَب ثِد ِي ٌٔ لِلٍّ ْٚ نِِْٜد ٠ٌََيْ ِ٘ َذا  َٞ ٠ل٠َُن  ُِ ٍّٗ َح ْٗ ُث ِٟ ي

ة يَْسِصج٠َُن  ٍّٙ ْٗ ِم ُٟ َ ٌٔ ل ْٗ َوَويْ ِٟ يِْدي
َ
ذََجْخ خ َْ ة  ٍّٙ ْٗ ِم ُٟ َ ٌٔ ل ًٜة َُِٖيًَل ٠ٌََيْ َٙ وا ثِِٝ َث ِ ِٕحَْظََتُ  79اّلِلٍّ

ْٗ ِنْٜدَ  َْذُت َّتٍّ
َ
ْٔ خ ْهُدوَدةً ُُ َ٘ ة  ً٘ يٍّة

َ
َٜة اَلٍّةُر إَِلٍّ خ صٍّ َٙ ْٚ َت ُ  َوَُةل٠ُا َٕ ًَ اّلِلٍّ ِ ْٚ َُيْٖ ًدا ٌََٖ ْٟ ِ َخ اّلِلٍّ

٠َُٙن  ة ََل َتْهَٖ َ٘  ِ ٠ل٠َُن لََعَ اّلِلٍّ ُِ ْم َت
َ
َدهُ أ ْٟ ُٝ  80َخ ْخ ثِِٝ َخِفيئَذُ ـَ َخة

َ
َصَت َشحِّبًَح َوأ َْ  ْٚ َ٘ ثَََّل 

وَن  ة َخةِلُ َٟ ْٗ ذِي ُٞ ْغَدةُب اَلٍّةرِ 
َ
َّ أ ِ وَٕه

ُ
  [.ُٖ-ٕٗ]البقرة: ىجس81ٌَأ

                                                

 [.َِٖ[، مسلم ]ُْٕٗ، َْٕٕ( صحيح البخارم ]ُ)
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احملرمات نوعاف: ٧بـر لذاتو ال يباح ٕباؿ، ك٧بـر ٙبرٲبنا : "إف قاؿ ابن القيم 
٠َاِخَض حمس ذاتو:ُب احملـر ل عارضنا ُب كقت دكف كقت، قاؿ اهلل  ٍَ َ إْ ة َخرٍَّم َرّّبِ َٙ ْٔ إِجٍّ ُُ

 َٚ ة بََف َ٘ ة َو َٟ ِْٜ٘ َر  َٟ ة َك   .[ّّ]األعراؼ: ىجسَ٘
َٗ َواْْلَ حمس ٍب انتقل منو إٔب ما ىو أعظم منو فقاؿ: ثْ َِّ َواْْلِ  .ىجسْغَ ثَِيْْيِ اِْلَ

ِْل ثِِٝ حمس ٍب انتقل منو إٔب ما ىو أعظم منو، فقاؿ:  ْٗ ُحَّزّ َ ة ل َ٘  ِ ْن تُْْشُِك٠ا ثِةّلِلٍّ
َ
َوأ

  .ىجسُشَْٖفةًٛة
٠ُٙنَ حمسٍب انتقل منو إٔب ما ىو أعظم منو، فقاؿ:  ة ََل تَْهَٖ َ٘  ِ ٠ل٠ُا لََعَ اّلِلٍّ ُِ ْن َت

َ
. ىجسَوأ

كأشدىا إٜبنا؛ فإنو يتضمن الكذب على اهلل تعأب، ، فهذا أعظم احملرمات عند اهلل 
كتبديلو، كنفي ما أثبتو، كإثبات ما نفاه، كٙبقيق كنسبتو إٔب ما ال يليق بو، كتغيّب دينو 

ما أبطلو، كإبطاؿ ما حققو، كعداكة من كااله، كمواالة من عاداه، كحب ما أبغضو، 
 كأقوالو كأفعالو. كبغض ما أحبو، ككصفو ٗبا ال يليق بو ُب ذاتو كصفاتو

منو، كال أشد إٜبنا، كىو  فليس ُب أجناس احملرمات أعظم عند اهلل 
أصل الشرؾ كالكفر، كعليو أسست البدع كالضبلالت، فكل بدعة مضلة ُب الدين 
أساسها القوؿ على اهلل ببل علم؛ ك٥بذا اشتد نكّب السلف كاألئمة ٥با، كصاحوا 

تهم أشد التحذير، كبالغوا ُب ذلك ما ٓب يبالغوا بأىلها من أقطار األرض، كحذركا فتن
مثلو ُب إنكار الفواحش، كالظلم كالعدكاف؛ إذ مضرة البدع كىدمها للدين كمنافاهتا لو 
أشد، كقد أنكر تعأب على من نسب إٔب دينو ٙبليل شيء أك ٙبرٲبو من عنده، ببل 

ْ حمس، فقاؿ:  برىاف من اهلل ل
َ
ًُ خ ة دَِػ َٙ ِ ٠ل٠ُا ل ُِ َذا َوََل َت َٞ َذا َخََلٌل َو َٞ ِذَب  َٓ ُٗ إْ ِصجَُذُس

ِذَب  َٓ ِ إْ وا لََعَ اّلِلٍّ ََتُ ٍْ  . (ُ)"[ اآليةُُٔ]النحل: ىجسَخَراٌم َِلَ
الشيطاف، كما يزينو ٥بم من  العباد عن اتباع خطوات كقد هنى اهلل 

 قبيح األفعاؿ، كسيئ األقواؿ، كبْب حاؿ ا٤بتبع ٣بطوات الشيطاف، كما امًب  اهلل تعأب
 :بو على عباده ا٤بؤمنْب ُب اٚباذىم أسباب الوقاية من خطر اتباع الشيطاف. قاؿ 

ْٗ حمس ُٝ َُٕس يَْفةِن إٍِّٛ ّيِجًة َوََل دَتٍّجُِه٠ا ُخُف٠َاِت الظٍّ ـَ رِْض َخََلًَل 
َ
ة ِِف اْْل ٍّٙ ة اَلٍّةُس ُُك٠ُا ِم َٟ حَّ

َ
يَة خ

                                                

 (.ّٕٗ -ّٖٕ/ُمدراج السالكْب )( ُ)
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جٌِي  ُ٘ ٠ءِ  168َنُدوٌّ  ْٗ ثِةلصَّ ُمرُُز
ْ
ة يَأ َٙ ٠َن إِجٍّ ُٙ ة ََل َتْهَٖ َ٘  ِ ٠ل٠ُا لََعَ اّلِلٍّ ُِ ْن َت

َ
ْدَظةءِ َوأ ٍَ  ىجس169َوإْ

٠ُٜا ََل دَتٍّجُِه٠ا ُخُف٠َاِت حمس :كقاؿ  [،ُٗٔ-ُٖٔ]البقرة: َ٘ َٚ آ ِي ة اَّلٍّ َٟ حَّ
َ
يَة خ

رِ 
َٓ ْٜ ُٙ ْ ْدَظةءِ َوال ٍَ ُمُر ثِةْٕ

ْ
ُٝ يَأ يَْفةِن ٌَإٍِّٛ ْٚ يَتٍّجِْم ُخُف٠َاِت الظٍّ َ٘ يَْفةِن َو ِ الظٍّ ُٔ اّلِلٍّ َول٠َََْل ٌَْؾ

ِٙيٌم  ُ َش ْٚ يََظةُء َواّلِلٍّ َ٘ َ يَُزَّكِ  ٍّٚ اّلِلٍّ ثًَدا َوَِٕس
َ
َخٍد خ

َ
ْٚ أ ِ٘  ْٗ ة َزََك ُِْٜ٘س َ٘  ُٝ ْٗ َورَّْمَُذ َنَٖيُْس

 ٌٗ ُ حمس :كقاؿ  ،[ُِ]النور:  ىجسَنِٖي ة آثَةَءَٛة َواّلِلٍّ َٟ ِإَوَذا َذَه٠ُٖا ٌَةِخَظًح َُةل٠ُا وََجْدَٛة َنَٖيْ
مَ 
َ
٠نَ أ ُٙ ة ََل تَْهَٖ َ٘  ِ ٠ل٠َُن لََعَ اّلِلٍّ ُِ َت

َ
ْدَظةءِ خ ٍَ ُمُر ثِةْٕ

ْ
َ ََل يَأ ْٔ إِنٍّ اّلِلٍّ ة ُُ َٟ ِ   ىجسَرَٛة ث

 [.ِٖ]األعراؼ:
غّب ا٢بق كما  كقد ضل  أىل الكتاب بغلوىم ُب دينهم، كقو٥بم على اهلل 

ُِ حمس :قاؿ  ْٗ َوََل َت ِٓذَةِب ََل َتْي٠ُٖا ِِف دِيُِٜس َٔ إْ ْٞ َ
ٍَّ يَة أ ِ إَِلٍّ اِْلَ ٠ل٠ُا لََعَ اّلِلٍّ

٠ُِٜ٘ا  ُٝ ٌَآ َٗ َوُروٌح ِْٜ٘ ة إَِل َمْريَ َٞ ة َِ ْٕ
َ
ُٝ خ ذُ َٙ ِ ِ َوَُك َٗ رَُش٠ُل اّلِلٍّ ُٚ َمْريَ ِصيُح ِنحََس ابْ َٙ ْ ة ال َٙ إِجٍّ

ُ إََِلٌ وَ  ة اّلِلٍّ َٙ ْٗ إِجٍّ ا َُٕس ٠ا َخْْيً ُٟ ٠ل٠ُا زَََلزٌَح اجَْذ ُِ ِ َورُُشِِٖٝ َوََل َت ْن يَُس٠َن ثِةّلِلٍّ
َ
ُٝ أ اِخٌد ُشجَْدةَٛ

ِ َوكِيًَل  رِْض َوَكَِف ثِةّلِلٍّ
َ
ة ِِف اْْل َ٘ ٠َاِت َو َٙ ة ِِف الصٍّ َ٘ : كقاؿ  ،[ُُٕ]النساء: ىجسََلُ َوَلٌ ََلُ 

َّٖ حمس ٠َاَء ٠ٍَُْم َُْد َؽ ْٞ َ
ِ َوََل دَتٍّجُِه٠ا أ َّ ْٗ َدْْيَ اِْلَ َِٓذةِب ََل تَْي٠ُٖا ِِف دِيُِٜس َٔ إْ ْٞ َ

ْٔ يَة أ ُُ ْٚ ِ٘ ٠ا 
 ِٔ بِي ْٚ َش٠َاءِ الصٍّ ٠َّٖا َخ سًِْيا َوَؽ َْ ٠َّٖا  َؽ

َ
ُٔ َوأ ُ حمس :كقاؿ  ،[ٕٕ]ا٤بائدة:  ىجسَرجْ ََذ اّلِلٍّ َُةل٠ُا اَّتٍّ

َذا  َٟ ِ ْٚ ُشَْٖفةٍن ث ِ٘  ْٗ رِْض إِْن ِنَْٜدُز
َ
ة ِِف اْْل َ٘ ٠َاِت َو َٙ ة ِِف الصٍّ َ٘ ٠َ إَْيِنَّ ََلُ  ُٞ  ُٝ ا ُشجَْدةَٛ َوَلً

٠ل٠َُن لََعَ  ُِ َت
َ
٠َُٙن خ ة ََل َتْهَٖ َ٘  ِ ُِٖد٠َن  68 اّلِلٍّ ٍْ ِذَب ََل ُح َٓ ِ إْ وَن لََعَ اّلِلٍّ ََتُ ٍْ َٚ َح ِي ْٔ إِنٍّ اَّلٍّ ُُ

ُروَن  69 ٍُ ة ََك٠ُٛا يَْس َٙ ِ ِديَد ث ُٗ إَْهَذاَب الظٍّ ُٟ ُِ ٍّٗ ُِٛذي ْٗ ُث ُٟ ٍّٗ إَِِلَْٜة َمرِْجُه جَْية ُث ذَةٌع ِِف الَّ َ٘

  .[َٕ-ٖٔ]يونس: ىجس:6
: "كقد اتػ فىقى أىل ا٤بلل على أف القوؿ على اهلل بغّب علم  تيميةقاؿ ابن 

هناىم أف يقولوا على اهلل إال ا٢بق، فكاف ىذا هنينا أف يقولوا  حراـ، كاهلل 
الباطل، سواء علموا أنو باطل، أك ٓب يعلموا؛ فإهنم إف ٓب يعلموا أنو باطل، فلم يعلموا 

ٍعلىمى أنو حق، كإف اعتقد معتقد اعتقادنا فاسدا أنو أنو حق أيضنا؛ إذ الباطل ٲبتنع أف يػي 
حق، فذلك ليس بعلم، فبل تقولوا على اهلل ما ال تعلموف. كإف علموا أنو باطل فهو 
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ؿه ال يعلموف أف  ما يقولونو حىقٌّ، بل يقولوف  أجدر أف ال يقولوه. كعام ة الن صارل ضيبل 
 .(ُ)على اهلل ما ال يعلموف"

 
: الرسوؿ الكذب على  ب.

فاحشة عظيمة، كموبقة كبّبة؛ ٤با فيو من اإلفساد  إف الكذب على الرسوؿ 
 كاإلساءة كالتضليل.

أعظم أنواع الكذب؛ ألدائو  : "إف الكذب عليو  قاؿ العبلمة ا٤بناكم
  .(ِ)"إٔب ىدـ قواعد الدين، كإفساد الشريعة، كإبطاؿ األحكاـ

إف  الت حذير مبينا عاقبتو فقاؿ: )) من الكذب عليو أشد   كقد حذ ر النيب 
كذبًا عليَّ ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمًدا، فليتبوأ مقعده من 

 .(ّ)((النار
 .(ْ)((ال تكذبوا عليَّ فإنَّو من َكَذَب عليَّ فَػْلَيِلْج النػَّار: ))كقاؿ 

 . (ٓ)((َعَدُه من النَّارمن َكَذَب َعَليَّ ُمتَػَعمًّْدا فَػْلَيَتبَػوَّْأ َمقْ كقاؿ أيضنا: ))
يا أيها الناس إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قاؿ عني فال كُب ركاية: ))

 . (ٔ)((يقولن إال حقِّا وصدقًا، فمن قاؿ عليَّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار
  

                                                

 (.ِٓٗ -ِْٗ/ْ( ا١بواب الصحيح )ُ)
 (.ْٕٔ/ِ( فيض القدير )ِ)
 [. ْ[، مسلم ]ُُِٗ( صحيح البخارم ]ّ)
  [.ُ[، مسلم ]َُٔ( صحيح البخارم ]ْ)
 [.ْ، ّ[،  مسلم ]ُٕٗٔ، ُّْٔ، ُُِٗ، َُُ( صحيح البخارم ]ٓ)
[، كابن ماجو ِّْ[، كالدارمي ]ُّٖٖ[، كىناد ]ِِّٖٓ[، كأٞبد ]ِِْْٔ( أخرجو ابن أيب شيبة ]ٔ)

 ، ككافقو الذىيب."على شرط مسلم"[، كقاؿ: ّٕٗ[، كا٢باكم ]ّٓ]
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أف ال  : ما ٲبنعِب أف أحدث عن رسوؿ اهلل كقاؿ عثماف بن عف اف 
من قاؿ علي ما لم أقل كلكِب أشهد لسمعتو يقوؿ: )) أكوف أكعى أصحابو عنو،

 .(ُ)((فليتبوأ مقعده من النار
من  : "كاتفقوا على أف تعمُّدى الكذب على النيب  قاؿ ا٢بافظ ابن حجر

 . (ِ)"، فكىف رى من تعم دى الكذب على النيب  الكبائر، كبالغ أبو ٧بمد ا١بويِب
: إنو "فاحشة عظيمة، النيب  ُب الكذب على كقاؿ اإلماـ النوكم 

كموبقة كبّبة، كلكن ال يكفر ُّذا الكذب إال أف يستحلو، ىذا ىو ا٤بشهور من 
  مذاىب العلماء من الطوائف. 

كالد إماـ ا٢برمْب أيب ا٤بعإب من أئمة -كقاؿ الشيخ أبو ٧بمد ا١بويِب 
  . حكى إماـ ا٢برمْب عن كالده: يكفر بتعمد الكذب عليو  -أصحابنا

ا كفر  ىذا ا٤بذىب، كأنو كاف يقوؿ ُب درسو كثّبنا من كذب على رسوؿ اهلل  عمدن
ىذا القوؿ كقاؿ: إنو ٓب يره ألحد من   كأريق دمو. كضعف إماـ ا٢برمْب

 . (ّ)"-أعلم كاهلل–  األصحاب، كإنو ىفوة عظيمة. كالصواب ما قدمناه عن ا١بمهور
 ...؛(ْ)إال مقركننا ببياف حالو ا٤بوضوع ركايةي  باالتفاؽ ٙبـركألجل ىذا 

  
                                                

(: "كُب ركاية عن ُّْ/ُ[. قاؿ ا٥بيثمي )ّّٖ[، كالبزار ]ْٗٔ[، كأٞبد ]َٖأخرجو الطيالسي ] (ُ)
أ بيتا ُب النار((. : ))من قاؿ علي كذبا فليتبو يعِب قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عثماف بن عفاف

: ))من كذب علي متعمدا فليتبوأ ركاٮبا أٞبد كأبو يعلى كالبزار. كُب ركاية البزار: قاؿ رسوؿ اهلل 
مقعده من النار((. ككذلك أبو يعلى، كىو حديث رجالو رجاؿ الصحيح، كالطريق األكؿ فيها عبد 

 الرٞبن بن أيب الزناد، كىو ضعيف، كقد كثق".
 (.ُُِ-ُُُ توضيح ٬ببة الفكر )ص:( نزىة النظر ُبِ)
الدين أٞبد بن ٧بمد بن ا٤بنّب ا٤بالكي.  : ناصري ا١بويِب   (. ككافقى ٗٔ/ُ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ّ)

 (.ّْٕانظر: اإلسرائيليات كا٤بوضوعات ُب كتب التفسّب، للدكتور ٧بمد أبو شهبة )ص:
ضوع على من عرؼ كونو موضوعنا، أك غلب على ظنو : "ٰبـر ركاية ا٢بديث ا٤بو ( قاؿ اإلماـ النوكم ْ)

 ،كضعو، فمن ركل حديثا علم أك ظن كضعو، كٓب يبْب حاؿ ركايتو ككضعو فهو داخل ُب ىذا الوعيد
 (.ُٕ/ُ". شرح النوكم على صحيح مسلم )مندرج ُب ٝبلة الكاذبْب على رسوؿ اهلل 
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من َحدََّث عنّْي بحديث يُػَرى أنَّو َكِذٌب فهو أحد ٢بديث مسلم: )).. 
 .(ُ)((الكاذبين
 

 في المعامالت ونحوىا: على النَّاس الكذب  ج.
 ُب ا٤بعامبلتً  على الن اس الكذب أنواع الكذب القبيحة، كصوره ا٤بنكرة:إف من 

ارع ذلك أشد  التحرٙب، كتوع دى من يقَبؼي ذلك بالوعيًد الش ديد ، كقد حر ـ الش  ك٫بوىا
ُّا كأحل ها ال بد  أف تكوف سليمة من )الكذب  ُب اآلخرة، كالتجارة الٍب أذف اهلل 

 كالعيب كالغش(. 
الكذب  :من أنواع الكذبأف  القاضي أبو بكر ابن العريب كقد ذكر 

ل؛ لكثرة متعلقاتو، كمن أشده: الكذب ُب قاؿ: "كىو أمر طوي -كما تقدـ- للنفس
 .(كذب، عيب، غش)ا٤بعامبلت، كىو أحد أركاف الفساد الثبلثة فيها، كىي: 

فيها، كالٍب   فإذا خلصت ا٤بعاملة عن ىذه الثبلثة فهي التجارة الٍب أذف اهلل
 ٲبدح صاحبها.

توعد ، كىو من الذُّنوب ا٤با٢بلف الكاذب :ُب البيع من الكذب كأشد ما ٯبرم
ثالثة ال قاؿ: )) عن النيب  جاء ُب ا٢بديث عن أيب ذر  عليها بالعذاب كما

فأعادىا  ،((يكلمهم اهلل يـو القيامة، وال ينظر إليهم وال يزكيهم ولهم عذاب أليم
اْلُمْسِبل، : خابوا كخسركا، من ىم يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: )) ا، قاؿ أبو ذرثبلثن 

 .(ِ)((ِسْلَعَتُو بِاْلَحِلِف الكاذبواْلَمنَّاف، واْلُمنَػفُّْق 
: ىو الذم ٰبلف على سلعتو ((واْلُمنَػفُّْق ِسْلَعَتُو بِاْلَحِلِف الكاذب))فقولو: 

 .(ّ)با١بودة، كالسبلمة من العيب، كالكذب ُب الصفة

                                                

 (.ُّّ-َّّ/ُاـ الدراية لقراء النقاية )انظر: ٙبقيقنا إلٛبك  ،(ٖ/ُمقدمة صحيح مسلم )انظر:  (ُ)
 [.َُٔ( صحيح مسلم ]ِ)
 (.ُِٓ/ٓ( إٔب )َِٗ/ٓ( انظر: عارضة األحوذم من )ّ)
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كاليمْب أك القسم: ربط النفس باالمتناع عن شيء أك اإلقداـ عليو، ٗبعُب 
ي ا٢بلف ٲبيننا؛ ألف العرب كاف أحدىم معظم عند ا٢بالف حقيقة أك  اعتقادنا. ك٠بي

 يأخذ بيمْب صاحبو عند التحالف.
كاليمْب أك القسم من كسائل اإلقناع، فهو يفيد توكيد ا٣برب، فإذا كاف ا٤بقسم  

 كاذبنا فإف اإلٍب يتضاعف كيزداد. 
لى الكاذبة من أبشع صور الكذب، كأشدىا خطرنا؛ ألف فيها جرأة ع كاأٍلىٲٍبىافي 

 للكرامة. ا، كإضاعة للحقوؽ، كىدرن اهلل 
 كميثاؽه  من التساىل ُّا؛ ألهنا عهده  اليمْب، كحذ رى  شأفى  اإلسبلـي  مى كقد عظ  

ْٗ حمس: ٯبب أف ٰبفظ كييؤد ل، كأف ال ييتساىل بو. قاؿ اهلل  ةَُٛس َٙ ْح
َ
ُل٠ا خ ٍَ  ىجسَواْخ

 أم: عن ا٢بنث، فإذا حنثتم فاحفظوىا بالكفارة. ،[ٖٗ]ا٤بائدة:
ـ  اهلل  ِٟيٍ حمس ا٤بكثرين للحلف فقاؿ: كقد ذ ٍف َم  ىجسَوََل دُِفْم ُكٍّ َخَلٍّ

 أم: "كثّب ا٢بلف ُب ا٢بق كالباطل، ككفى بو مزجرة ٤بن اعتاد ا٢بلف.  ،[َُ]القلم:
ْٗ حمس :كمثلو قولو  ةُِٛس َٙ ْح

َ
َ ُنرَْؽًح ِْل  .(ُ)"[ِِْ]البقرة: ىجسَوََل ََتَْه٠ُٖا اّلِلٍّ

اأٍلىٲٍبىافى يقع الناس فيها كثّبنا، كيهمل كثّب منهم ما  : "فإف قاؿ ابن رجب
 . (ِ)ٯبب ُّا، فبل ٰبفظو، كال يلتزمو"

عن ا٤بنافقْب  كا٢بلف الكاذب من صفات ا٤بنافقْب كما أخرب اهلل 
ُٙ حمس ُب قولو: ْ يَْخ ال

َ
ُ ِإَوَل الرٍُّش٠ِل َرخ َْٛزَل اّلِلٍّ

َ
ة خ َ٘ ْٗ َتَهةل٠َْا إَِل  ُٟ َ َٔ ل وَن ِإَوَذا رِي َٜةٌَِِِي يَُػدَّ

َّ ُغُدوًدا  ٠َن  61َخْٜ ٍُ ِ ٍّٗ َجةُءوَك َُيْٖ ْٗ ُث ِٟ يِْدي
َ
ْخ خ َ٘ ة َُدٍّ َٙ ِ ْٗ ُمِػيَجٌح ث ُٟ َغةَبذْ

َ
ًَ إِذَا أ يْ َٓ ٌَ

ة  ًِ َردَْٛة إَِلٍّ إِْخَصةًٛة َود٠َْذِي
َ
ِ إِْن أ ْٗ حمس[، ِٔ-ُٔ]النساء: ىجس62ثِةّلِلٍّ ُٟ ِ إِجٍّ ٠َن ثِةّلِلٍّ ٍُ َويَْدِٖ

 ْٗ ُِْٜٙس َ َر٠ُُنَ  ل ٍْ ْٗ ٠ٌَُْم َح ُٟ ٍّٜ ِٓ ْٗ َوَٕ ُِْٜ٘س  ْٗ ُٞ ة  َ٘ ْٗ حمس[، ٔٓ]التوبة: ىجسَو ِ َُٕس ٠َن ثِةّلِلٍّ ٍُ ِ َُيْٖ
ِِٜ٘يَ  ْن يُرُْؽ٠هُ إِْن ََك٠ُٛا ُمْؤ

َ
ََّ أ َخ

َ
ُ َورَُش٠َُلُ أ ْٗ َواّلِلٍّ ِ حمس[، ِٔ]التوبة: ىجسُِْٕيُْؽ٠ُك ٠َن ثِةّلِلٍّ ٍُ ِ َُيْٖ
حَ  َٙ ِ ْد َُةل٠ُا َُك َِ ة َُةل٠ُا َوَٕ َ٘  ْٗ ُروا َبْهَد إِْشََلمِِٟ ٍَ رِ َوَك ٍْ ْٗ حمس[، ْٕ]التوبة: ىجسإُْس ٠َن َُٕس ٍُ ِ َُيْٖ

                                                

 (.َّٔ/َّ، كانظر: مفاتيح الغيب )(ٖٔٓ/ْ( الكشاؼ )ُ)
 (.ّْٔ/ ُجامع العلـو كا٢بكم ) (ِ)
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ةِشِِيَ  ٍَ ٠ِْم إْ َِ ِٚ إْ َ ََل يَرََْض َن ْٗ ٌَإِنٍّ اّلِلٍّ ُٟ ْٗ ٌَإِْن دَرَْؽ٠ْا َخْٜ ُٟ  [،ٔٗ]التوبة: ىجسََِٕتَْؽ٠ْا َخْٜ
ُ حمس ة َىِؾَت اّلِلٍّ ً٘ ٠ٍّْٕا ٠َُْ َٚ د٠ََ ِي ْٗ دََر إَِل اَّلٍّ َ ل

َ
٠َن لََعَ  خ ٍُ ْٗ َويَْدِٖ ُٟ ِْٜ٘ ْٗ َوََل  ُِْٜ٘س  ْٗ ُٞ ة  َ٘  ْٗ ِٟ َنَٖيْ

٠َُٙن  ْٗ َحْهَٖ ُٞ ِذِب َو َٓ ٠َُٖن  <إْ َٙ ة ََك٠ُٛا َحْه َ٘ ْٗ َشةءَ  ُٟ ْٗ َنَذاثًة َطِديًدا إِجٍّ ُٟ َ ُ ل َندٍّ اّلِلٍّ
َ
 ?أ

ْٗ نَ  ُٟ ٌََٖ ِ ِٔ اّلِلٍّ ْٚ َشبِي وا َخ ًٍّٜح ٌََػدَّ ْٗ ُج ُٟ ةَج َٙ ْح
َ
َُذوا خ ٌِٟي اَّتٍّ  [،ُٔ-ُْ]اَّادلة: ىجس@َذاٌب ُم

ََل حمس
َ
ٍء خ ْٗ لََعَ ََشْ ُٟ جٍّ

َ
ْٗ َويَْدَصج٠َُن خ ٠َن َُٕس ٍُ ِ ة َُيْٖ َٙ َْ ٠َن ََلُ  ٍُ ُ َِمِيًهة َذَيْدِٖ ُٗ اّلِلٍّ ُٟ ي٠ََْم َحجَْهُس

ُٗ إََْكذِث٠ُنَ  ُٞ  ْٗ ُٟ  [.ُٖ]اَّادلة: ىجسإِجٍّ
عن كثرة  ف ٰبَبزى و عن ا٢بلف الكاذب، كأنفسى  أف يصوفى  فينبغي للمسلمً 

كًقل ةي رىٍعيو ٢بًىقٍّ اهلل  ،(ُ)كالتقول. كاإلكثار يكوف معو ا٢ٍبًٍنثي  ٲباف؛ فإف ذلك من الربٍّ األى 
 كما   ،ر عن ٲبينوفٍّ كى ، إال إذا كاف ا٢ٍبًٍنثي خّبنا، فتماـ ا٢بفظ: أف يفعل ا٣بّب، كيي

ثم أرى خيًرا  وإني واهلل إف شاء اهلل ال أحلف على يمين،جاء ُب ا٢بديث: ))
 .(ِ)((منها، إال كفرت عن يميني، وأتيت الذي ىو خير

كمن أشد أنواع األٲباف الكاذبة: اليمْب الغموس، كىي اليمْب الكاذبة الٍب 
ا عا٤با أف األمر ٖببلؼ ما حلف عليو؛ ليحق ُّا باطبلن أك يبطل  ٰبلفها اإلنساف عامدن

 حقًّا.
تغمس ا٢بالف ُب اإلٍب ُب الدنيا، كُب ؛ ألهنا -بفتح ا٤بعجمة-موسنا ك٠بيت غى 
  .(ّ)النار يـو القيامة

ا؛ فهي اليمْب الغموس؛  كقاؿ آخركف: من حلف على أمر ماض كاذبنا متعمدن
 ألهنا ٲبْبي  ؛(ْ)عند أكثر أىل العلم ألهنا تغمسو ُب اإلٍب، ٍب ُب النار، كال كفارة فيها

                                                

 .ا٣ٍبيٍلفي ُب اليمْب ىنا: ا٢بًنثي  (ُ)
 [.ُْٗٔ[، مسلم ]ٕٓٓٓ، ُِٕٔ، ُٖٕٔ، ْٗٔٔ، ِّٔٔ، ُٖٓٓ، ُّّّ( صحيح البخارم ]ِ)
 مشهور بن حسن ، بتحقيق:(، الكبائر، للذىيبَّْ/ِ( انظر: الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر )ّ)

 (.ِِٖ/ٕ(، كانظر: أنواع اليمْب ُب )ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية( )ِِٖ)ص:
جاء ، كا٤بشهور عن أٞبد خبلفها. اـ أٞبد( كذىب الشافعية إٔب كجوب الكفارة فيها، كىو ركاية عن اإلمْ)

(: "كاختلف ُب اليمْب الغموس ىل ىي ٲبْب منعقدة أـ ال؟ فمذىبنا أهنا ٲبْب ُْ/ُُٖب )اَّموع( )
 =كفيها الكفارة. قاؿ ،منعقدة؛ ألهنا مكتسبة بالقلب، معقودة ٖبرب، مقركنة باسم اهلل 
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، فهي فبل تنعقد  ،بو ذً ككى  كخديعةو  مكرو  م من أف تكفر، كىي من أعظأصبلن
 .(ُ)الكبائر

: قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن عبد اهلل بن مسعود  :كقد جاء ُب ا٢بديث
من حلف على يمين يقتطع بها ماؿ امرئ مسلم، ىو عليها فاجر، لقي اهلل ))

ْٗ حمس: فأنزؿ اهلل  ،((وىو عليو غضباف ةِِٟٛ َٙ ْح
َ
ِ َوخ ِد اّلِلٍّ ْٟ وَن ثَِه َٚ يَْظََتُ ِي ًٜة  إِنٍّ اَّلٍّ َٙ َث

حِ  َ٘ ْٗ ي٠ََْم إَِِْية ُ َوََل َحُْٜلُر إَِِلِْٟ ُٗ اّلِلٍّ ُٟ ُٙ ِ ْٗ ِِف اْْلِخَرةِ َوََل يَُسّٖ ُٟ َ َّ ََل َخََلَق ل وَٕهِ
ُ
 َوََل َُِٖيًَل أ

 ٌٗ ِِل
َ
ْٗ َنَذاٌب أ ُٟ َ ْٗ َول ِٟ قاؿ: فدخل األشعث بن قيس، كقاؿ: ما  ،[ٕٕؿ عمراف:آ] ىجسيَُزّكِي

نا: كذا ككذا، قاؿ: ُب  أنزلت كانت ٕب بئر ُب أرض ابن ٰبدثكم أبو عبد الرٞبن؟ قل
(( فقلت: إذنا ٰبلف يا رسوؿ اهلل، فقاؿ بينتك أو يمينو: ))عم ٕب، قاؿ النيب 

من حلف على يمين َصْبٍر، يقتطع بها ماؿ امرئ مسلم، وىو فيها : ))النيب 
 .(ِ)((فاجر، لقي اهلل وىو عليو غضباف

ْبي الص رٍب( ىي الٍب يصربي فيها نفسو على ا١بـز : )قاؿ ابن دقيق العيد  ٲبًى
باليمْب. ك)الصرب(: ا٢ببس، فكأنو ٰببس نفسو على ىذا األمر العظيم، كىي اليمْب 
الكاذبة. كيقاؿ ٤بثل ىذه اليمْب: )الغموس( أيضنا. كُب ا٢بديث: كعيد شديد لفاعل 

ا كعدكانن  ا، كاالستخفاؼ ٕبرمة ذلك، كذلك ٤با فيها من أكل ا٤باؿ بالباطل ظلمن
 . (ّ)"اليمْب باهلل 

                                                                                                                            

٤بدينة إٔب أهنا ٲبْب مكر كخديعة ككذب فبل ابن ا٤بنذر: ذىب مالك بن أنس كمن تبعو من أىل ا=
تنعقد، كال كفارة فيها. كبو قاؿ األكزاعي كمن كافقو من أىل الشاـ، كىو قوؿ الثورم كأىل العراؽ، 
كبو قاؿ أٞبد كإسحاؽ كأبو ثور كأبو عبيد كأصحاب الرأم من أىل الكوفة" اَّموع شرح ا٤بهذب 

(ُٖ/ُّ.) 
(، تبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق ْٔ(، االختيار لتعليل ا٤بختار )ُّٕ/ِبتدم )( ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤بُ)

(، ُٖٕ(، الغرة ا٤بنيفة )ص:ّ/ُُ(، ركضة الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب )ّٖ/ِ(، درر ا٢بكاـ )َُٕ/ّ)
(، زاد ا٤بستقنع ُٖٗ/ِ(، احملرر ُب الفقو على مذىب اإلماـ أٞبد بن حنبل )ْٔٗ/ٗا٤بغِب )

 .(ِِٗ)ص:
 [.ُّٖ[، مسلم ]ٕٔٔٔ، ٗٓٔٔ، ْْٗٓ، ِّٔٓصحيح البخارم ] (ِ)
 (.ِٗٓ/ِإحكاـ األحكاـ ) (ّ)
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 ُب معناىا قوالف:  ((على يمين صبر)): "قولو:  كقاؿ ابن ا١بوزم
 : أف يصرب نفسو: أم ٰببسها على اليمْب الكاذبة غّب مباؿ ُّا. أحدىما
ْٗ لََعَ اَلٍّةرِ حمس :: أف يكوف معُب الصرب ا١برأة، من قولو والثاني ُٞ ْغَبَ

َ
ة أ َٙ  ىجسَذ

 .(ُ)أم: ٯبَبئ بتلك اليمْب على ىتك دينو" ،[ُٕٓرة:]البق
قاؿ: جاء أعرايب إٔب  عن عبد اهلل بن عمرك  :كركل البخارم ُب )صحيحو(

((، قاؿ: ٍب ماذا؟ اإلشراؾ باهللفقاؿ: يا رسوؿ اهلل، ما الكبائر؟ قاؿ: )) النيب 
قلت: كما  ،((اليمين الغموسقاؿ: ٍب ماذا؟ قاؿ: )) ،((ثم عقوؽ الوالدينقاؿ: ))

 .(ِ)((الذي يقتطع ماؿ امرئ مسلم، ىو فيها كاذباليمْب الغموس؟ قاؿ: ))
من قاؿ: )) أف رسوؿ اهلل  عن أيب أمامة  :كركل مسلم ُب )صحيحو(

(( فقاؿ اقتطع حق امرئ مسلم بيمينو، فقد أوجب اهلل لو النار، وحـر عليو الجنة
  .(ّ)((َأرَاؾٍ  من َقِضيًبا وإفْ ؟ قاؿ: ))لو رجل: كإف كاف شيئنا يسّبنا يا رسوؿ اهلل

(،جاء رجل من  :كُب الركاية األخرل إٔب النيب  )ًكٍندىةى(كرجل من  )حىٍضرىمىٍوتى
 يا رسوؿ اهلل، إف ىذا قد غلبِب على أرض ٕب كانت أليب، ا٢بٍىٍضرىًميُّ ، فقاؿ :

 سوؿ اهلل فقاؿ اٍلًكٍنًدمُّ: ىي أرضي ُب يدم أزرعها ليس لو فيها حق، فقاؿ ر 
، قاؿ: يا رسوؿ اهلل، إف ((َيِميُنوُ  فَػَلكَ ))قاؿ: ال، قاؿ:  ،((؟بَػيػَّْنةٌ  أََلكَ ))للحضرمي: 

ليس لك ))الرجل فاجر ال يبإب على ما حلف عليو، كليس يتورع من شيء، فقاؿ: 
أما لئن َحَلَف ))٤با أدبر:  ، فانطلق ليحلف، فقاؿ رسوؿ اهلل ((منو إال ذلك

ْلَقَينَّ اهللَ َيْأُكَلُو ظلمً على َماٍؿ لِ   .(ْ)((وىو عنو ُمْعِرض ا، لَيػَ
  

                                                

 (.َّٗ/ُ(كشف ا٤بشكل )ُ)
 [.َِٗٔ، َٕٖٔ، ٕٓٔٔ( صحيح البخارم ]ِ)
 [.ُّٕ( صحيح مسلم ]ّ)
 [.ُّٗ( صحيح مسلم ]ْ)
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ثالثة ال ينظر اهلل إليهم يـو : ))قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كعن أيب ىريرة 
القيامة، وال يزكيهم، ولهم عذاب أليم، رجل كاف لو فضل ماء بالطريق، فمنعو  

فإف أعطاه منها رضي، وإف  من ابن السبيل، ورجل بايع إماًما ال يبايعو إال لدنيا،
لم يعطو منها سخط، ورجل أقاـ سلعتو بعد العصر، فقاؿ: واهلل الذي ال إلو غيره 

وَن حمس ((. ٍب قرأ ىذه اآلية:لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقو رجل َٚ يَْظََتُ ِي إِنٍّ اَّلٍّ
ًٜة َُِٖيًَل  َٙ ْٗ َث ِٟ ِ ةٛ َٙ ْح

َ
ِ َوخ ِد اّلِلٍّ ْٟ  .(ُ)[ٕٕ]آؿ عمراف: ىجسثَِه

 
 المخاصمة بالباطل: د.

يقوؿ:  قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  عن عبد اهلل بن عمر  :جاء ُب ا٢بديث
من حالت شفاعتو دوف حد من حدود اهلل، فقد ضاد اهلل، ومن خاصم في ))

باطل وىو يعلمو، لم يزؿ في سخط اهلل حتى ينزع عنو، ومن قاؿ في مؤمن ما 
 .(ِ)((ا قاؿليس فيو أسكنو اهلل ردغة الخباؿ حتى يخرج مم

كا٤بخاصم بالباطل مع علمو بأنو باطل كأنو كاذب ُب ٨باصمتو، كالذم يقوؿ 
كىي  ،بأنو سيحبس ُب )ردغة ا٣بباؿ( ُب مؤمن ما ليس فيو فقد توعده اهلل 

 صديد أىل النار. 
ْٗ حمس :كيدخل ُب ىذا الباب: اَّادلة بالباطل: قاؿ اهلل  ُؤََلءِ َجةَدَْلُ َٞ  ْٗ جُْذ

َ
ة خ َٞ

ْٗ َوكِيًَل َخْٜ  ْٚ يَُس٠ُن َنَٖيِْٟ َ٘ ْم 
َ
حِ أ َ٘ ْٗ ي٠ََْم إَِِْية ُٟ َ َخْٜ َةدُِل اّلِلٍّ ُِ  ْٚ َٙ جَْية َذ ْٗ ِِف اِْلَيَةةِ الَّ  ىجسُٟ

 [.َُٗ]النساء:

                                                

 [.َُٖ[، مسلم ]ُِِٕ، ِّٖٓ( صحيح البخارم ]ُ)
 [ كقاؿ: صحيحِِِِ[، كا٢باكم ]ُّّْٓ[، كالطربا٘ب ]ّٕٗٓد ][،  كأبو داك ّٖٓٓأخرجو أٞبد ] (ِ)

[، كُب )شعب اإلٲباف( ُُُْْاإلسناد، ككافقو الذىيب. كأخرجو أيضنا: البيهقي ُب )السنن( ]
[َّٔٗ.]   
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عن ا٤بخاصمة بالباطل؛ للتوصل إٔب أكل أمواؿ الناس بغّب  كقد هنى اهلل 
َٜسُ حمس: حق فقاؿ  ْٗ ثَحْ ْم٠َإَُس

َ
ُز٠ُٖا أ

ْ
ِم َوََل دَأ ة إَِل اِْلَُكٍّ َٟ ِ ِٔ َودُْدل٠ُا ث ـِ ْٗ ثِةْْلَة

٠ُٙنَ  ْٗ َتْهَٖ جُْذ
َ
ِٗ َوخ زْ ْم٠َاِل اَلٍّةِس ثِةْْلِ

َ
ْٚ أ ِ٘ ة  ًِ ُز٠ُٖا ٌَرِي

ْ
 [. ُٖٖ]البقرة: ىجسَِلَأ

: ىذه  : قاؿ عليُّ بن أيب طلحة عن ابن عباس قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب
بيٍّنة، فيجحد ا٤باؿ، كٱباصم إٔب اآلية ُب الرجل يكوف عليو ماؿ كليس عليو فيو 

ا٢بكاـ. كىو يعرؼ أف  ا٢بق عليو. كىو يعلم أن و آٍب آكل ا٢براـ. ككذا ركم عن 
٦باىد، كسعيد بن جبّب، كعكرمة، ك٦باىد، كا٢بسن، كقتادة، كالسدم، كمقاتل بن 

 .(ُ)حياف، كعبد الرٞبن بن زيد أهنم. قالوا: ال ٚباصم كأنت تعلم أنك ظآب
إنما أنا قاؿ: )) عن النيب  عن أـ سلمة  :د ُب )الصحيحْب(كقد كر 

بشر، وإنكم تختصموف إلي، ولعل بعضكم أف يكوف ألحن بحجتو من بعض، 
وأقضي لو على نحو ما أسمع، فمن قضيت لو من حق أخيو شيًئا فال يأخذ، 

 .(ِ)((فإنما أقطع لو قطعة من النار
أف حكم ا٢باكم ال يغّب الشيء  فدلت ىذه اآلية الكرٲبة كىذا ا٢بديث على

ُب نفس األمر. فبل ٰبل ُب نفس األمر حرامنا ىو حبلؿ، كال ٰبـر باطبلن ىو حبلؿ. 
. فإف طابق ُب نفس األمر فذاؾ، كإال  فللحاكم أجره، (ّ)كإ٭با ىو ملـز ُب الظاىر

 .(ْ)كعلى احملتاؿ كزره
سواء كانت - : "فإذا كاف الرجلي ذا قدرةو عند ا٣بصومة قاؿ ابن رجب

على أٍف ينتصر للباطل، كىٱبيىيٍّلى للس امع أن و حقٌّ،  -خصومتيو ُب الدٍّين أك ُب الدنيا

                                                

(، تفسّب القرآف العظيم، البن أيب حاًب َٓٓ/ّ(، كانظر: تفسّب الطربم )ُِٓ/ُابن كثّب )( تفسّب ُ)
(ُ/ُِّ.) 

 [.ُُّٕ[، مسلم ]ُٖٕٔ، ٕٔٗٔ، َِٖٔيح البخارم ]( صحِ)
 بنحو ما يرل، كتشهد بو الشهود، كالقاضي بشر ٱبطئ كيصيب. (ّ)
 .(ُِٓ/ُابن كثّب )( تفسّب ْ)



                            

168 

 

، كٱبيٍرًجىو ُب صورة الباطل، كاف ذلك ًمٍن أقبًح احملر مات، كمن أخبث  كييوًىنى ا٢بق 
 .(ُ)خصاؿ النفاؽ"

 
 :-اعوف للكذب(مَّ )السَّ -و لُ قْ ونػَ  الكذبِ  إشاعةُ  ىػ.
يستمع إٔب  الناس من منف .ولي قٍ كنػى  الكذبً  إشاعةي  ا٤بنكرة:آفات اللساف من إف 

كإٔب من ٱبوض ُب الباطل، كرٗبا تأث ر بذلك فكاف سببنا لضبللو، فإذا نقلو  ،الكذب
كانتشر ُب اآلفاؽ فبل ٱبفى أثريه، كما قد ينطوم على ذلك النقل من اإلضبلؿ، 

كإيغار الصدكر، كرٗبا أفضى إٔب التدابر كالتنازع  كاإليذاء، كإثارة النزاعات كالنعرات،
 كالتقاتل.
ُب  عن رسوؿ اهلل   ٠بىيرىةي ٍبني جيٍنديبقد تقدـ ُب ا٢بديث الذم ركاه ك 

ليغى اآلفىاؽبياف حاؿ الرجل الذم   .ٰبيىدٍّثي بالكٍذبىة، فػىتيٍحمىلي عنو حٌب تػىبػٍ
ت بعضي كسائل كلقد دأب كثّبكف على نشر اإلشاعات بْب الناس، كتلقف

اإلعبلـ ا٤بَببصة ذلك، كعملوا على نشرىا على أكسع نطاؽ، حٌب ٙبدث فتنة كبلبلة، 
 كٙبقق أىدافنا خبيثة، فعظم ا٣بطر، كٛبادل الضرر.

اء ا٣ببيث، كهنانا عنو أشد  الن هي، كما ذلك  كلقد حذ رنا اهلل  من ىذا الد 
ضرارىا كآثارىا على الناقل كا٤بنقوؿ، إال لعظم أمر اإلشاعة، ككثرة أخطارىا، كشدة أ

ُٝ حمس: كعلى مستول الفرد كاَّتمع، فقاؿ  ْٗ َورَّْمَُذ ِ َنَٖيُْس ُٔ اّلِلٍّ َول٠َََْل ٌَْؾ
 ٌٗ ْٗ ذِيِٝ َنَذاٌب َنِلي ٌَْؾُذ

َ
ة أ َ٘ ْٗ ِِف  ُس َٙصٍّ َ ِ ل جْيَة َواْْلِخَرة ْٗ  <ِِف الَّ لِْصجَذُِس

َ
ُٝ ثِد َٛ٠ْ ٍِّ إِذْ دََٖ

 ِ ٠ل٠َُن ث ُِ ٌٗ َوَت ِ َنِلي ٠َ ِنَْٜد اّلِلٍّ ُٞ ًٜة َو ِ ّي َٞ  ُٝ ٌٗ َوََتَْصُج٠َٛ ْٗ ثِِٝ نِْٖ ة َٕحَْس َُٕس َ٘  ْٗ ٠ٌَْاُِٞس
َ
 ?أ

 ٌٗ ْٟذَةٌن َنِلي َذا ُب َٞ  َّ َذا ُشجَْدةَٛ َٟ ِ َٗ ث ْن َجَذََكٍّ
َ
ة يَُس٠ُن ََلَة أ َ٘  ْٗ ٠هُ ُُْٖذُ ُٙ  @َول٠َََْل إِذْ َشِْٙهُذ

ْن َتُه٠ُدوا 
َ
ُ أ ُٗ اّلِلٍّ ْٗ ُمْؤَِِٜ٘ي يَهُِلُس ْٜذُ ُْ ثًَدا إِْن 

َ
ِٙسِِْٖٝ خ ِ ُ  Aل ُٗ اْْليَةِت َواّلِلٍّ ُ َُٕس ُ اّلِلٍّ َويُبَّيِ

 ٌٗ ِٓي ٌٗ َخ ٌٗ ِِف  Bَنِٖي ِِل
َ
ْٗ َنَذاٌب أ ُٟ َ ٠ُٜا ل َ٘ َٚ آ ِي ةِخَظُح ِِف اَّلٍّ ٍَ ْن تَِظيَم إْ

َ
َٚ ُُيِج٠ََّن أ ِي إِنٍّ اَّلٍّ

ُ َحْهَٖ  جَْية َواْْلِخَرةِ َواّلِلٍّ ٠َُٙن الَّ ْٗ ََل َتْهَٖ جْذُ
َ
 [.ُٗ-ُْ]النور: ىجسCُٗ َوخ

                                                

 (.ْٖٔ/ِجامع العلـو كا٢بكم )( ُ)
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كٱبتلف نقل اإلشاعة بالنسبة للناقل فقد يكوف عا٤با بكذب ما ينقل، أك يغلب 
على ظنو أنو كذب، كمع ذلك فهو ييًصرُّ على نقلو كإشاعتو بقصد اإلفساد كاإليذاء، 

 كىو يدؿ على فساد النية، كسوء الطوية، كخبث الغاية كا٥بدؼ.
ُب  يشارؾ الواضع ُب اإلٍبمبيننا أف ناقل الكذب من ذلك  د حذ ر النيب كق

 .(ُ)((من َحدََّث َعنّْي َحِديثًا وىو يرى َأنَُّو َكِذٌب فهو أحُد الَكاِذبِين)) :قولو 
من ذلك مبيننا أنو  ، كقد حذ ر النيب ببل تثبت كال تبْبكمنهم من ينقل 

المرء كذبًا أف ُيَحدَّْث بكلّْ ما كفى ب)) :ٗبثابة من يكذب، فقاؿ 
 .(ِ)((َسِمعَ 

كم كما ذاؾ إال قطعنا لدابر اإلشاعة كما ٙبدث من ضرر، كما تَبؾ من أثر. ف
، كىجر ىدمت أسرن  من إشاعاتو  ، كقطيعًة رحمو ا، كتسببت ُب طبلؽو كمشكبلتو

 صديق؟
نت سببنا ككم من إشاعاتو قىط عٍت عبلقاتو ٞبيمة بْب األفراد كبْب الدكؿ، ككا

 ُب إيقاًد نار الفتنة، فأشعلت حركبنا، كتسببت ُب إزىاًؽ أنفسو بريئة.
ككم من إشاعات أ٢بقت هتمنا ُب حقٍّ أبرياء، فىضىل لًت القضاء، كشىك كىت ُب 

 تقياء؟ كأناس أ صا٢بْب، علماء
 ككم من إشاعات انتهكت حرمة مسلم أك مسلمة؟  

 لحق األذل باألفراد كاَّتمعات.من اإلفساد كاإلجراـ الذم يفكل ىذا 
تػيٍفًضي كثرة السمع   ألف  ؛ فلذلك ينبغي االحَباز عن ٠باع الكذابْب كا٤بنافقْب

إٔب الت أثر ُّم، كنقًل كذُّم، كألف  كثرة السماع قد يػيٍفهمي منها: اإلقرار، كذلك من 
 ُب كذُّم، كتأثر الناس ُّم.  الكذابْبأسباب ٛبادم 
ْٗ َخَّتٍّ ََي٠ُُؽ٠ا ِإَوحمس: قاؿ اهلل  ُٟ ْنرِْض َخْٜ

َ
َٚ ََي٠ُُؽ٠َن ِِف آيَةدَِٜة ٌَأ ِي يَْخ اَّلٍّ

َ
َذا َرخ

ِٙيَ  ِ ةل ٠ِْم إلٍّ َِ َم إْ َ٘ َرى  ْْ ُهْد َبْهَد اَّّلِ ِْ يَْفةُن ٌَََل َت َّ الظٍّ ٍّٜ ة يُجِْصحَ ٍّ٘ ِ ِإَو  ىجسِِف َخِديٍر َدْْيِه
                                                

 (.ٖ/ُمقدمة صحيح مسلم )( ُ)
 [.ْ( ]َُ/ُ( صحيح مسلم )ِ)
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ْٗ ِِف حمس: [، كقاؿ ٖٔ]األنعاـ: َل َنَٖيُْس ُر َوَُْد َٛزٍّ ٍَ ِ يُْس ْٗ آيَةِت اّلِلٍّ ِْٙهُذ ْن إَِذا َش
َ
َِٓذةِب أ  إْ

ْٗ إِنٍّ  ُٟ ِ٘سُْٖ ْٗ إِذًا  ِ إٍُِّٛس ْٗ َخَّتٍّ ََي٠ُُؽ٠ا ِِف َخِديٍر َدْْيِه ُٟ َه َ٘ ُهُدوا  ِْ ة ٌَََل َت َٟ ِ  ث
ُ
َزأ ْٟ ة َويُْصَذ َٟ ِ ث

َٗ َِمِيًهة ٍّٜ َٟ َٚ ِِف َج َٜةٌَِِِي َوإََْكٌِرِي ُٙ ْ ُِ٘م ال َ َجة ة حمس :[، كقاؿ َُْالنساء:] ىجساّلِلٍّ َٟ حَّ
َ
يَة خ

 ْٚ ِ٘ ْٗ دُْؤ َ ْٗ َول ِٟ ٠ٌَْاِٞ
َ
ٍّٜة ثِأ َ٘ َٚ َُةل٠ُا آ ِي َٚ اَّلٍّ ِ٘ رِ  ٍْ َٚ يَُصةرُِن٠َن ِِف إُْس ِي َّ اَّلٍّ  الرٍُّش٠ُل ََل َُيُْزْٛ

 ْٗ َ َٚ ل ٠ٍْم آَخرِي َِ ِ ةُن٠َن ٕ ٍّٙ ِذِب َش َٓ ةُن٠َن لِْٖ ٍّٙ ةُدوا َش َٞ  َٚ ِي َٚ اَّلٍّ ِ٘ ْٗ َو ُٟ د٠َُك ُُيَّر٠ٌَُِن ٠ُُُٖبُ
ْ
يَد

ْٚ يُرِدِ َ٘ ْٗ دُْؤد٠َْهُ ٌَةْخَذُروا َو َ َذا ٌَُخُذوهُ ِإَوْن ل َٞ  ْٗ ودِحذُ
ُ
٠ل٠َُن إِْن أ ُِ ْٚ َبْهِد َم٠َاِؽهِِٝ َح ِ٘  َٗ ِ  إََْك

ْن حُ 
َ
ُ أ ْٗ يُرِدِ اّلِلٍّ َ َٚ ل ِي َّ اَّلٍّ ِ وَٕه

ُ
ِ َطحْبًة أ َٚ اّلِلٍّ ِ٘ َّ ََلُ  ِٖ ْٙ ْٚ َت ٌََٖ ُٝ ُ ٌِذْجََذ ْٗ ِِف اّلِلٍّ ُٟ َ ْٗ ل ُٟ َِر ٠ُُُٖبَ ّٟ َف

 ٌٗ ْٗ ِِف اْْلِخَرةِ َنَذاٌب َنِلي ُٟ َ جَْية ِخْزٌي َول  [. ُْ]ا٤بائدة: ىجسالَّ
ٍـّ  قاؿ  ْدِخ ٌَإِْن حمساليهود:  ُب ذ ةل٠َُن لِٖصَّ زٍّ

َ
ِذِب أ َٓ ةُن٠َن لِْٖ ٍّٙ َش

 ُٟ ْٗ ِإَوْن تُْهرِْض َخْٜ ُٟ ْنرِْض َخْٜ
َ
ْو أ

َ
ْٗ أ ُٟ َٜ ْٗ ثَحْ وَك َطحْبًة ِإَوْن َجةُءوَك ٌَةْخُس ْٚ يََُّضَّ ٌََٖ ْٗ

ِصِفيَ  ِْ ُٙ ْ َ ُُيِتَّ ال ْٗ ثِةِِْْٕصِؿ إِنٍّ اّلِلٍّ ُٟ َٜ ْ ْٗ ثَح َْٙخ ٌَةْخُس َٓ : قولو [. ِْ]ا٤بائدة: ىجسَخ
ِذِب حمس َٓ ةُن٠َن لِْٖ ٍّٙ أم: مستجيبوف كمقلدكف لرؤسائهم. كالس م اع: الكثّب السمع،  ،ىجسَش

مستعمل ُب حقيقتو، أم: أهنم يصغوف إٔب أم: االستماع ٤با يقاؿ لو. كالسمع 
الكبلـ الكذب كىم يعرفونو كذبنا، أم: أهنم ٰبفلوف بذلك كيػىتىطىل بيونىو، فيكثر ٠باعهم 

كثرة   إياه. كُب ىذا كناية عن تػىفىشٍّي الكذب ُب ٝباعتهم بْب سامع ك٨بتلق؛ ألف  
 .(ُ)السمع تستلـز كثرة القوؿ

 .(ِ)كر ا٢بافظ ابن كثّب كالسمع ىاىنا ٠بع استجابة كما ذ 
ِذِب حمس: " قاؿ ابن القيم َٓ ةُن٠َن لِْٖ ٍّٙ أم: قابلوف لو، كمنقادكف غّب ، ىجسَش

 . (ّ)منكرين لو"
كمن شأف الكذابْب أهنم ٰبرٍّفوف الكىًلمى عن مواضعو، كيتأك لونو على غّب تأكيلو، 

ليونىوي من بعد ما عقلوه كىم يعلموف، فينقل عنهم السماعوف  الكذب كالتحريف كيػيبىدٍّ

                                                

 (.ُٗٗ/ٔ( التحرير كالتنوير )ُ)
 (.ُٗٓ/ّ(، كانظر: مدارج  السالكْب، البن القيم )ُُّ/ّفسّب ابن كثّب )( انظر: تِ)
 (.ٕٔ-ٕٓ/ِ( بدائع الفوائد )ّ)
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ْٚ َبْهِد حمس: لقـو آخرين كما قاؿ  ِ٘  َٗ ِ د٠َُك ُُيَّر٠ٌَُِن إََْك
ْ
ْٗ يَد َ َٚ ل ٠ٍْم آَخرِي َِ ِ ةُن٠َن ٕ ٍّٙ َش

 .ىجسَم٠َاِؽهِِٝ 
عنهم ُب   ك٠باع الكذب كنقلو ىو شأف ا٤بنافقْب كما أخرب ا٢بقُّ 

 حمس قولو:
َ
ْٗ إَِلٍّ َخَجةًَل َوَْل ة َزاُدوُك َ٘  ْٗ ََٜح ل٠َْ َخرَُج٠ا ذِيُس ُٗ إٍِْذْ ْٗ َحجُْي٠َُٛس وَْؽُه٠ا ِخََلَُٕس

ِٙيَ  ِ ةل ٌٗ ثِةٕلٍّ ُ َنِٖي ْٗ َواّلِلٍّ ُٟ َ ةُن٠َن ل ٍّٙ ْٗ َش   .[ْٕ]التوبة: ىجسَوذِيُس
: "إف العبد إذا اعتاد ٠باع الباطل كقبولو أكسبو ذلك ٙبريفنا  قاؿ ابن القيم

بو للحق عن مواضعو؛ فإنو إذا قبل الباطل أحبو كرضيو، فإذا ج اء ا٢بق ٖببلفو رد ه ككذ 
 .(ُ)إف قدر على ذلك، كإال حرفو"

ك"٠باع خاصة ا٣باصة ا٤بقربْب ىو ٠باع القرآف باالعتبارات الثبلثة: إدراكنا 
أصحابو، كأثُب عليهم،  كفهمنا، كتدبرنا، كإجابة. ككل ٠باع ُب القرآف مدح اهلل 

ال ٠باع األبيات، ك٠باع القرآف،  كأمر بو أكلياءه فهو ىذا السماع. كىو ٠باع اآليات،
ال ٠باع مزامّب الشيطاف، ك٠باع كبلـ رب األرض كالسماء، ال ٠باع قصائد الشعراء، 
ك٠باع ا٤براشد، ال ٠باع القصائد، ك٠باع األنبياء كا٤برسلْب، ال ٠باع ا٤بغنْب كا٤بطربْب. 

ركاح إٔب فهذا السماع حاد ٰبدك القلوب إٔب جوار عبلـ الغيوب، كسائق يسوؽ األ
ديار األفراح، ك٧برؾ يثّب ساكن العزمات إٔب أعلى ا٤بقامات، كأرفع الدرجات، كمناد 
ينادم لئلٲباف، كدليل يسّب بالركب ُب طريق ا١بناف، كداع يدعو القلوب با٤بساء 

 كالصباح، من قبل فالق اإلصباح حي على الفبلح، حي على الفبلح.
ا ٢بجة، كتبصرة لعربة، كتذكرة ٤بعرفة، فلم يعدـ من اختار ىذا السماع إرشادن 

كفكرة ُب آية، كداللة على رشد، كردًّا على ضبللة، كإرشادنا من غي، كبصّبة من 
عمى، كأمرنا ٗبصلحة، كهنينا عن مضرة كمفسدة، كىداية إٔب نور، كإخراجنا من ظلمة، 

كشفاء،  كزجرنا عن ىول، كحثًّا على تقى، كجبلء لبصّبة، كحياة لقلب، كغذاء كدكاء
 .(ِ)كعصمة ك٪باة، ككشف شبهة، كإيضاح برىاف، كٙبقيق حق، كإبطاؿ باطل"

                                                

 (.ٓٓ/ُإغاثة اللهفاف ) (ُ)
 (.ُٗٓ/ّ(، كانظر: )ِْٖ-ُْٖ/ُ( مدارج السالكْب )ِ)



                            

172 

 

 
 قوؿ الزور:  و.

-: الزُّكر: الكذب قيل لو ذلك؛ لكونو مائبلن عن ا٢بق، كالز كىري  قاؿ الر اغب
 . (ُ): ا٤بيل-الزام بفتح 

ما  كقوؿ الزكر ٰبمل على إثبات ما ليس بثابت على ا٤بدعى عليو، أك إسقاط
 ىو ثابت.

كقد هنى الشارع ا٤بسلم عن قوؿ الزكر كالعمل بو، كعده من أكرب الكبائر، 
كأعظم الذنوب؛ ٤با ينطوم عليو من أضرار خطّبة، كمساكئ ٝبة، فهو سبب ُب أكل 
أمواؿ الناس بالباطل، كإضاعة ا٢بقوؽ، كإضبلؿ ا٢بكاـ كالقضاة؛ كلذلك قرنو اهلل 

  :حمسبالشرؾ ُب قولو ِ ورِ ٌَةْجَذج ْوزَةِن َواْجَذجُِج٠ا ٠ََُْل الزَّ
َ
َٚ اْْل ِ٘ ةءَ   Nُج٠ا الرِّْجَس  ٍَ َٜ ُخ

ِ َدْْيَ ُمْْشِكَِي ثِِٝ   [.ُّ-َّ:ج]ا٢ب ىجسّلِِلٍّ
: ")من( ىاىنا لبياف ا١بنس، أم: اجتنبوا الرجس  قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب

ْٔ إِجٍّ حمس : الذم ىو األكثاف. كقرف الشرؾ باهلل بقوؿ الزكر، كقولو ُُ َ َم َرّّبِ ة َخرٍّ َٙ
ْٗ حُ  َ ة ل َ٘  ِ ْن تُْْشُِك٠ا ثِةّلِلٍّ

َ
ِ َوأ َّ َٗ َواْْلَْغَ ثَِيْْيِ اِْلَ ثْ َٚ َواْْلِ ة َبَف َ٘ ة َو َٟ َر ِْٜ٘ َٟ ة َك َ٘ ٠َاِخَض  ٍَ ِْل إْ َّزّ

٠ُٙنَ  ة ََل تَْهَٖ َ٘  ِ ٠ل٠ُا لََعَ اّلِلٍّ ُِ ْن َت
َ
ُب كمنو: شهادة الزكر. ك  [،ّّ]األعراؼ: ىجسثِِٝ ُشَْٖفةًٛة َوأ

أال أنبئكم بأكبر : ))قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   (ِ)عن أيب بكرة (الصحيحْب)
-(( اإلشراؾ باهلل وعقوؽ الوالدينقلنا: بلى، يا رسوؿ اهلل. قاؿ: )) ،؟((الكبائر

فما زاؿ  ،((أال وقوؿ الزور، أال وشهادة الزور)) -ككاف متكئنا فجلس، فقاؿ:
 . (ّ)يكررىا، حٌب قلنا: ليتو سكت

                                                

 (.ّْٕ/َُ(، فتح البارم، البن حجر )ّٕٖ( انظر: ا٤بفردات ُب غريب القرآف، مادة: )زكر( )ص:ُ)
 [.ٕٖ[، مسلم ]ُٗٗٔ، ِّٕٔ، ِْٓٔ( صحيح البخارم ]ِ)
 (.ُْٗ/ٓ( تفسّب ابن كثّب )ّ)
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الكبائر، أك سئل  قاؿ: ذكر رسوؿ اهلل  كاية عن أنس بن مالك كُب ر 
الشرؾ باهلل، وقتل النفس، وعقوؽ الوالدين، فقاؿ: أال عن الكبائر فقاؿ: ))

 . (ُ)((أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قاؿ: قوؿ الزور، أو قاؿ: شهادة الزور
ؾ قاؿ: عدلت شهادة الزكر باإلشرا  -ابن مسعود :يعِب–كعن عبد اهلل 

ورِ حمسباهلل تعأب. كقرأ:   .(ِ)[َّج:٢ب]ا ىجسَواْجَذجُِج٠ا ٠ََُْل الزَّ
كٝبع الشرؾ كقوؿ الزكر ُب قراف كاحد، كذلك أف  الشرؾ من باب الزكر؛ ألف  
ا٤بشرؾ زاعم أف  الوثن ٙبق لو العبادة، فكأنو قاؿ: فاجتنبوا عبادة األكثاف الٍب ىي 

 تقربوا شيئنا منو؛ لتماديو ُب القبح كالسماجة. رأس الزكر، كاجتنبوا قوؿ الزكر كلو، ال
 . (ّ)كما ظنك بشيء من قبيلو عبادة األكثاف

: "شهادة الزكر فيها قطع ا٢بقوؽ، كالتلبيس على ا٢بق  قاؿ ابن العريب
ىتك  ُببصورة الباطل. كالكذب كلو كبّبة، كلكنو متفاضل ٕبسب عظم متعلقاتو 

بالباطل، فإف كاف ٩با  احملصنةكيدخل فيو: قذؼ  بو. كاليمْب الغموس أعظمو. ةا٢برم
 .(ْ)االكٔب" الدرجةعلمو كاف من باب ىتك السَب، كنزؿ عن تلك 

ك"شهادة الزكر كبّبة عظمى، كمصيبة ُب اإلسبلـ كربل، ٓب ٙبدث حٌب مات 
ا٣بلفاء الثبلثة، كضربت الفتنة سرادقها، فاستظل ُّا أىل الباطل، كتقولوا على اهلل 

 كرسولو   ما ٓب يكن. كقد عدلت شهادة الزكر ُب ا٢بديث الصحيح: االشراؾ
 .(ٓ): ليتو سكت" حٌب قالت الصحابة باهلل، كتوعد عليها رسوؿ اهلل 

  

                                                

 [.ٖٖ[، مسلم ]ُٕٖٔ،  ٕٕٗٓ،  ِّٓٔ( صحيح البخارم ]ُ)
 (: "ركاه الطربا٘ب ُب )الكبّب(، كإسناده حسن".َُِ/ْ( قاؿ ا٥بيثمي )ِ)
(، ركح َْٓ/ٕط ُب التفسّب )(، البحر احمليِِّ/ِّ(، كانظر: مفاتيح الغيب )ُْٓ/ ّالكشاؼ ) (ّ)

 (.ُِْ/ٗا٤بعا٘ب )
 (.ُّٓ/ُُ( عارضة األحوذم )ْ)
 (.ُٖٕ/ٗ( ا٤بصدر السابق )ٓ)
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كسبب االىتماـ بشهادة الزكر كوهنا أسهل كقوعا على الناس كالتهاكف ُّا 
، كأما الزكر أكثر؛ فإف اإلشراؾ ينبو عنو قلب ا٤بسلم، كالعقوؽ يصرؼ عنو الطبع

فا٢بوامل عليو كثّبة كالعداكة كا٢بسد كغّبٮبا، فاحتيج إٔب االىتماـ بو، كليس ذلك 
لعظمو بالنسبة إٔب ما ذكر معو من اإلشراؾ قطعنا، بل لكوف مفسدتو متعدية إٔب 

 الغّب، ٖببلؼ اإلشراؾ فإف مفسدتو مقصورة عليو غالبنا.
ل كل زكر من شهادة أك غيبة أك كقوؿ الزكر أعم من شهادة الزكر؛ ألنو يشم 

: ينبغي أف ٰبمل قولو: )قوؿ الزكر( على  ُّت أك كذب؛ كلذا قاؿ ابن دقيق العيد
)شهادة الزكر(؛ فإنا لو ٞبلناه على: اإلطبلؽ: لـز أف تكوف الكذبة الواحدة مطلقنا  

 كبّبة، كليس كذلك.
كمنو قولو  كال شك ُب عظم الكذب، كمراتبو متفاكتة ٕبسب تفاكت مفاسده، 
 :ة حمس ًٙ ذَةًٛة ِإَوثْ ْٟ َٔ ُب َٙ ِد اْخَذ َِ ٍّٗ يَرِْم ثِِٝ ثَرِيبًة َذ ة ثُ ًٙ ْو إِثْ

َ
ْٚ يَْسِصْت َخِفيبًَح أ َ٘ َو

جِحًٜة  .(ُ)[ُُِ]النساء: ىجسُ٘
من لم يدع قوؿ الزور والعمل بو، فليس هلل حاجة كقد جاء ُب ا٢بديث: ))

 .(ِ)((في أف يدع طعامو وشرابو
كمعدف  ،دليل على أف الكذب كالزكر أصل الفواحش" : قاؿ الطييب

ْوزَةِن َواْجَذجُِج٠ا حمس :قاؿ  .بل قرين الشرؾ ،النواىي
َ
َٚ اْْل ِ٘ ٌَةْجذَجِج٠ُا الرِّْجَس 

ورِ  كللصـو مزيد  كقد علم أف الشرؾ مضاد اإلخبلص، .[َّ]ا٢بج: ىجس٠ََُْل الزَّ
  . (ّ)"-كاهلل أعلم-اختصاص باإلخبلص، فّبتفع ٗبا يضاده 

 
  

                                                

 (.ِٕٔ-ِٕٓ/ِ( ، إحكاـ اإلحكاـ، البن دقيق العيد )ّْْ/ٖ( انظر: نيل األكطار، للشوكا٘ب )ُ)
 [.َٕٓٔ، َُّٗ( صحيح البخارم ]ِ)
(، فيض القدير ُُٗٓ/ٓ) عن حقائق السنن( شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح )الكاشف (ّ)

(ٔ/ِِّ.) 
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 الكذب في المزاح: ز.
، كقد كرد فيو الوعيد الش ديد كما جاء كالكذب ُب غّبهالكذب ُب ا٤بزاح ٧بر ـ  

 بػىٍهًز ٍبًن حىًكيم، حد ثِب أيب، عن جدٍّم، قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل عن  :ُب ا٢بديث
، ويٌل لو ويٌل لو يويٌل للذ))يقوؿ:   .(ُ)((ُيَحدُّْث فَػَيْكِذُب، لُِيْضِحَك بو القـو

: "كرره إيذاننا بشدة ىلكتو؛ كذلك ألف الكذب كحده قاؿ العبلمة ا٤بناكم 
، كٝباع كل فضيحة، فإذا انضم إليو استجبلب الضحك الذم ٲبيت  رأس كل مذمـو

 . (ِ)القلب، كٯبلب النسياف، كيورث الرعونة كاف أقبح القبائح"
 .(ّ)"ا ال يدخلو الكذبمزحن  كاف مزح النيب   : "قاؿ ا٣بطايب 

 ا٤بزاح: إذا كاف على االقتصاد ٧بمود، فقد ركم عنو : "كقاؿ الراغب 
. كلمات مازح ُّن  ، كركم عنو (ْ)((إني ألمزح وال أقوؿ إال حًقا))أنو قاؿ: 

 كٯبرئكقاؿ سعيد بن العاص البنو: اقتصد ُب مزاحك، فاإلفراط فيو يذىب بالبهاء، 
كلكن االقتصاد فيو  ،وحش ا٤بخالطْبكي ،عليك السفهاء، كتركو يقبض ا٤بؤانسْب

كلذلك ٙبرج عنو أكثر ا٢بكماء حٌب قيل: ا٤بزاح  ؛ا ال يكاد يوقف عليوصعب جدًّ 
 مسلبة للبهاء، كمقطعة لئلخاء، كفعل ال ينتج إال الشر.

                                                

أخرجو أيضنا: . ك "حسن"كقاؿ:  [،ُِّٓ] م، كالَبمذ[َْٗٗ]، كأبو داكد [ََِْٔ]أخرجو أٞبد  (ُ)
( بلوغ ا٤براـ). قاؿ ُب [ُِْ]، كا٢باكم [ُٓٗ] ، كالطربا٘ب[ُُُٗٓ] (الكربل) ُب يالنسائ

  ."أخرجو الثبلثة كإسناده قوم": (ُِٖ/ِ)
 (.ّٖٔ/ٔفيض القدير ) (ِ)
 (.ُّٓ/ْمعآب السنن ) (ّ)
 ُب مالبخار [، كما أخرجو ُْٖٖ] (( أخرجو أٞبد عن أيب ىريرة اال أقوؿ إال حقًّ  إ٘بحديث: )) (ْ)

[، كقاؿ: "حسن"، كأخرجو أيضنا: الطربا٘ب ُب )األكسط( َُٗٗكالَبمذم ] ،[ِٓٔ] (األدب ا٤بفرد)
عمل اليـو ُب ) ابن السُِّبأخرجو كذلك: ك  ."ناده حسنإس"(: ُٕ/ٗ) يقاؿ ا٥بيثم[، َٕٖٔ]

 [. ُُِّٕ] يالبيهق[، ك ُْٖ( ]كالليلة
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فمن خصائص اإلنساف، كذلك أنو يكوف من التعجب،  (الضحك)كأما 
 ،كاالقتصاد فيو ،ز اإلنساف عن البهائمكالتعجب ال يكوف إال عن فكرة، كبالفكرة ٲبي

 .حكمعرفة ما ٰبسن منو عسّب كما ىو ُب ا٤بزا 
  .كتورث النسياف ،(ُ)فإهنا ٛبيت القلب ؛كقيل: إياؾ ككثرة الضحك

  .كقيل: كثرة الضحك من الرعونة
 :كقد قاؿ  ،كأما إيراد ا٤بضحكات على سبيل السخف فنهاية القباحة

، ويٌل لو، ويٌل لوويل للذي يحدث فيكذب، ل))   .(ِ)(("يضحك القـو
كأما  ،اال ينهى عنو إذا كاف صدقن ا٤بزح  اليسّب من: "كقاؿ ابن قدامة 

ألنو يسقط الوقار، كيوجب الضغائن  ؛منهي عنوفهو كا٤بداكمة عليو  ،ا٤بزاح ُباإلفراط 
 .(ّ)"كاألحقاد

 ،بيب ٰبقد عليكفإف الل ؛ا أك غّب لبيبإياؾ أف ٛبازح لبيبن : "كقاؿ الغزإب 
 ،كيعقب ا٢بقد ،كيسقط ماء الوجو ،ألف ا٤بزاح ٱبرؽ ا٥بيبة ؛عليك ٯبَبئكالسفيو 

 ،كيسقط ا٤بنزلة عند ا٢بكيم ،السفيوكٯبرئ  ،كيشْب فقو الفقيو ،كيذىب ٕببلكة الود
 ،كيكسب الغفلة ،كيباعد عن الرب  ،كىو ٲبيت القلب ،كٲبقتو ا٤بتقوف
. كتبْب الذنوب ،كبو تكثر العيوب ،كٛبوت ا٣بواطر ،ائركبو تظلم السر  ،كيورث الذلة

 .(ْ)ال يكوف ا٤بزاح إال من سخف أك بطر :كقد قيل
 :عند قيامو قاؿ النيب   كمن بلي ُب ٦بلس ٗبزاح أك لغط فليذكر اهلل

من جلس في مجلس فكثر فيو لغطو، فقاؿ قبل أف يقـو من مجلسو ذلك: ))

                                                

 ُب مالبخار أخرجو  ((ال تكثركا الضحك، فإف كثرة الضحك ٛبيت القلبكقد جاء ُب ا٢بديث: ))( ُ)
 رجالو صحيح "إسناده :(ِّّ/ْ) )الزكائد( [ كُبُّْٗكابن ماجة ] ،[ِّٓ] (األدب ا٤بفرد)

 ت".ثقا
 (.َِِ -َُِ)ص: الذريعة إٔب مكاـر الشريعة (ِ)
 (.ُٖٔ -ُٕٔ )ص: ٨بتصر منهاج القاصدينانظر: ( ّ)
 .-كما تقدـ–كىو ٧بموؿ على كثرة ا٤بزاح كاإلسفاؼ فيو  (ْ)
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 إلو إال أنت أستغفرؾ وأتوب إليك، إال سبحانك اللهم وبحمدؾ، أشهد أف ال
 . (ِ)"(ُ)((غفر لو ما كاف في مجلسو ذلك

: ا٤بزاح من سخف أك بطر. كقيل ُب منثور ا٢بكم:  كقاؿ إبراىيم النخعي
ا٤بزاح يأكل ا٥بيبة كما تأكل النار ا٢بطب. كقاؿ بعض ا٢بكماء: من كثر مزاحو زالت 

 .(ّ)ىيبتو
بغي لك أف تتكلم إال ٗبا ٯبر مصلحة أك يدرأ ال ين(: "قواعد األحكاـكُب )

ا أو من كاف يؤمن باهلل واليـو اآلخر فليقل خيرً )): مفسدة، ككذلك قاؿ 
  .(ْ)((ليصمت

ٯبوز ا٤بزاح ٤با فيو من االسَبكاح إما  فإف قيل فما تقولوف ُب ا٤بزاح؟ قلنا: إ٭با
 للمازح أك للممزكح معو كإما ٥بما.

غّب للقلوب ا٤بوجس للنفوس فإنو ال ينفك عن ٙبرٙب أك  كأما ا٤بزاح ا٤بؤذم ا٤ب
ا، كقولو ألخي كبسطن  ،اكإيناسن  ،ا للممزكح معوٲبزح جربن  كراىة، كإ٭با كاف النيب 

رُ ))أنس بن مالك:    .(ٓ)((يا أبا ُعَمْيٍر، ما فَػَعَل النػَُّغيػْ
 دؽ دكف الكذب.أف يكوف بالصٍّ  :كشرط ا٤بزاح ا٤بباح

من أخذ ا٤بتاع على سبيل ا٤بزاح فهذا ٧بظور ٤با فيو من  كأما ما يفعلو الناس
ا، ال يأخذف أحدكم متاع أخيو العبً ))تركيع صاحب ا٤بتاع كقد جاء ُب ا٢بديث: 

                                                

 ."حسن صحيح[، كقاؿ: "ّّّْ] أخرجو الَبمذم من حديث أيب ىريرة  (ُ)
 (.ُّٗ -ُِٗ /ِ) إحياء علـو الدين (ِ)
 (.َُّ)ص: الدنيا كالدين أدب (ّ)
 .-كقد تقدـ–ا٢بديث متفق عليو  (ْ)
صغّب   طائر ىو النغر تصغّب( النغّب)[. كَُِٓ[، مسلم ]َِّٔ، ُِٗٔصحيح البخارم ] (ٓ)

 نغراف. ٝبعو: البلبل، ا٤بدينة: أىل يسميو ا٤بنقار، ٧بمر كالعصفور،
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من جهة أنو ركع  (اجادن ) .من جهة أنو أخذه بنية رده (االعبن ) :جعلو .(ُ)((اوال جادِّ 
 .أخاه ا٤بسلم بفقد متاعو

ل أف ٱبطر بقلبو كال ٯبرم على جوارحو إال ما كعلى ا١بملة فبل ينبغي لعاق
  . (ِ)"فإف سنح لو غّب ذلك فليدرأ ما استطاع ،اا أك يدرأ فسادن يوجب صبلحن 

 . (ّ)كاإلفراط ُب ا٤بزاح ٩با ٱبل با٤بركءة
 
 

 الكذب في المناـ: ح.
ا أشد قد كرد أنو ُب الرؤي، ك ٧بر ـه  الكذبى  ركرة عند ا٤بسلم أف  من ا٤بعلـو بالض   إف  

، فهو من الكبائر راه مآب يرأأنو   على اهللكأعظم منو ُب اليقظة؛ ألنو كذب 
عن النيب   عن ابن عباس ُب ا٢بديث: ا٤بتوعد عليها بالعذاب ُب اآلخرة، كما جاء

  :((من َتَحلََّم ِبُحْلٍم لم يره ُكلَّْف أف يَػْعِقَد بين شعيرتين، ولن يفعل))قاؿ(ْ).  
د٠ُا حمس: لعدـ إمكانو فاألمر للتعجيز كما ُب قولو ((؛ علولن يفقولو: ))

ْ
ٌَد

 .فهو كناية عن تعذيبو على الدكاـ ،[ِّ]البقرة: ىجسبُِص٠َرةٍ 

                                                

 ،[ّْٕ]كعبد بن ٞبيد  [،َُْٕٗ]أٞبد [، ك ِٖٔ[، كابن أيب شيبة ]ُّٖٗ] الطيالسيأخرجو ( ُ)
حسن "، كقاؿ: [َُِٔ] مكالَبمذ[، ََّٓ[، كأبو داكد ]ّْٔكالبخارم ُب )األدب ا٤بفرد( ]

كا٢باكم  [،َّٔكالطربا٘ب ]، [ِٕٖٔ] (اآلحاد كا٤بثا٘ب) ابن أىب عاصم ُبأخرجو أيضنا: ك  ."غريب
 .[ُُْٗٗكالبيهقي ] (،ٖٔٔٔ]

 (.ُِِ -ُُِ/ِ) قواعد األحكاـ ُب مصاّب األناـ (ِ)
ىي ىيئة راسخة ُب النفس ٙبمل على مبلزمة " :( ُب تعريف )العدالة(احملصوؿ)ُب   الرازم اإلماـ قاؿ (ّ)

كيعترب فيها االجتناب عن الكبائر كعن بعض  ،ا حٌب ٙبصل ثقة النفس بصدقوكا٤بركءة ٝبيعن  التقول
ت القادحة ُب ا٤بركءة، كاألكل ُب الصغائر كالتطفيف با٢ببة، كسرقة باقة من البقل، كعن ا٤بباحا

أف كل ما ال يؤمن معو  :كاإلفراط ُب ا٤بزاح، كالضابط فيو ،الطريق، كالبوؿ ُب الشارع، كصحبة األرذاؿ
(، كانظر: إرشاد ّٗٗ/ْ، للرازم )احملصوؿ .(ّ)"كما ال فبل ،جراءتو على الكذب ترد بو الركاية

 (.ُّْ/ُالفحوؿ، للشوكا٘ب )
 [.َِْٕ] صحيح البخارم( ْ)
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لن يستطع ذلك، كىذا التكليف مع عدـ قدرتو عليو مبالغة  :أمكُب )ا٤برقاة(: "
 .(ُ)"افيعذب بو أبدن  ،ُب تعذيبو

يجمع بْب ما ٓب ٲبكن أف عذب حٌب يفعل ذلك، ف :أم":  قاؿ الطييبك 
يعقد كما عقد بْب ما سرده، كاختلق من الرؤيا، كٓب يكن يقدر أف يعقد بينهما. 
كقيل: معناه: ليس أف ذلك عذابو كجزاؤه، بل أنو ٯبعل ذلك شعاره ليعلم بو أنو كاف 

 .(ِ)")كلف( يشعر با٤بعُب األكؿ :يزكر األحبلـ. كلفظة
من َتَحلََّم َكاِذبًا، ُدِفَع إليو َشِعيَرٌة ))بلفظ:  كقد كرد ا٢بديث عند أٞبد 

َها، وليس ِبَعاِقد بينيَػْعِقَد  حتىوُعذَّْب   .(ّ)((َطَرفَػيػْ
َأْف يُِرَي  :إف َأفْػَرى الِفَرى))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل   عن ابن عمرك  

ْيِو ما لم تَػرَ  نػَ كٓب يكن رأل  ،رأيت ُب منامي كيت ككيت :أف يقوؿ :معناه، (ْ)((َعيػْ
 .(ٓ)ايئن ش

إف من )): يقوؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   كاثلة بن األسقعما جاء عن  :ك٫بوه
ِعَي الرَّ  :أعظم الِفَرى إلى غير أبيو، أو يُِرَي عينو ما لم تر، أو يقوؿ على  جلُ أف َيدَّ

 .(ٔ)((ما لم يَػُقلْ   رسوؿ اهلل
الكاذب   كجو خصوص النيب إف قاؿ قائل: ما":  قاؿ ٧بمد بن جرير

كىل الكاذب ؟ شعرتْب يـو القيامة رؤياه ٗبا خصو بو من تكليف العقد بْب طرُب ُب
ا١بـر إذا   اليقظة أعظم ُب كقد يكوف الكذب ُب ؟اليقظة رؤياه إال كالكاذب ُب ُب

 يؤخذ منو، كليس  أك ماالن ا أك قتبلن كاف شهادة توجب على ا٤بشهود عليو ُّا حدًّ 
منامو كحده دكف غّبه. قيل لو:  عليو ُب منامو؛ ألف ضرر ذلك كذبو ُب  ذلك ُب

                                                

 (.ِّٖٓ/ٕ) مرقاة ا٤بفاتيح (ُ)
 (.ِْٗٗ/ٗ) رح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح ا٤بسمى بػ )الكاشف عن حقائق السنن(ش (ِ)

 [ بإسناد صحيح.َُْٗٓمسند اإلماـ أٞبد ]( ّ)
 [.َّْٕصحيح البخارم ] (ْ)
 (.ُِٕ -ُِٔانظر: الكبائر، للذىيب )ص:( ٓ)
 [.َّٗٓصحيح البخارم ] (ٔ)



                            

180 

 

منامو أحق بأعظم  كذُّما، فكاف الكاذب على عينيو ُب  اختلفت حالتهما ُب
أف الرؤيا الصادقة جزء من ستة   يبكذلك لتظاىر األخبار عن الن ؛النكالْب

ك ، فكاف معلومنا بذل تكوف إال كحينا من اهلل ، كالنبوة ال(ُ)كأربعْب جزءنا من النبوة
  راه مآب ير، كالكاذب على اهللأأنو   نومو كاذب على اهلل أف الكاذب ُب

 أك ،ا لغّبهكأكٔب بعظيم العقوبة من الكاذب على نفسو، ٗبا أتلف بو حقًّ  ،أعظم فرية
ِٚ اْذََتَى حمس :فقاؿ أكجبو عليو، كبذلك نطق ٧بكم التنزيل  ٍّٙ ُٗ ِم ْكَٖ

َ
ْٚ أ َ٘ َو

وَٕ 
ُ
ِذثًة أ َْ  ِ ْٗ لََعَ اّلِلٍّ ِٟ ِ َذث٠ُا لََعَ َربّ َْ  َٚ ِي ُؤََلءِ اَّلٍّ َٞ ةُد  َٟ ْط

َ
٠ُل اْْل ُِ ْٗ َويَ ِٟ ِ َّ ُحْهَرُؽ٠َن لََعَ َربّ ِ ه

ِٙيَ  ِ ةل ِ لََعَ إلٍّ ََل َْٕهَُٜح اّلِلٍّ
َ
الرؤيا  قلناه أف الكذب ُب باف ذلك صحة ماأف .[ُٖ]ىود: ىجسخ

ب على كاآلخر كذ، اليقظة؛ ألف أحداٮبا كذب على اهلل  ليس كالكذب ُب
 . (ِ)"ا٤بخلوقْب

 

 الكذب في دعوى النسب: طػ.
 أف ينتسبى  :ارع ٤با يَبتب عليها من ا٤بفاسدر منها الش  من الكبائر الٍب حذ   إف  

 .و كاذب فيما ادعاها ليس ابنو كىو يعلم أن  إٔب غّب أبيو، أك يدعي ابنن  ا٤برءي 
بة ىذا الفعل، فمن كقد جاءت األحاديثي ٧بذٍّرةن من ذلك، كمبينةن لسوًء عاق

إف من أعظم )): أنو قاؿ رسوؿ اهلل  عن  بن األسقع كاثلةي ذلك: ما ركاه 

                                                

بألفاظ متقاربة.  يث متفق على صحتو، كقد ركم ُب )الصحيحْب( عن غّب كاحد من الصحابة ا٢بد( ُ)
لكن ال بد من التنبيو أف الرؤيا ليس بالضركرة أف تكوف صادقة، كليس بالضركرة أف تكوف جزءنا من 

 النبوة. 
، (ِْٖ/ُِ) حجر البن البارم، ، كانظر: فتح(ٓٓٓ -ْٓٓ/ٗصحيح البخارم، البن بطاؿ )شرح  (ِ)

(، ُّْ/ِ) كشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب(،  َٖ/ُٔ) عمدة القارم شرح صحيح البخارم
النهاية ُب غريب ا٢بديث (، ِّٖٓ/ٕ) مرقاة ا٤بفاتيح(، ِْٗٗ/ٗ) الكاشف عن حقائق السنن

 (.ّْْ/ُ) كاألثر
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ِعَي الرَّ  :الِفَرى إلى غير أبيو، أو يُِرَي عينو ما لم تر، أو يقوؿ على  جلُ أف َيدَّ
 .(ُ)((ما لم يَػُقلْ   رسوؿ اهلل
 ،سب ا٤بعركؼٙبرٙب االنتفاء من الن :: "كُب ا٢بديثابن حجر  ا٢بافظ قاؿ

 ألف   ؛اا كنفين د ُب ا٢بديث بالعلم كال بد منو ُب ا٢بالتْب إثباتن كقي   ،كاالدٍّعىاء إٔب غّبه
  .(ِ)اإلٍب إ٭با يَبتب على العآب بالشيء ا٤بتعمد لو"

ا كبلٮبا، يقوؿ: ٠بعتو أذنام، ككعاه قليب ٧بمدن   عن سعد، كأيب بكرة ك 
  :وىو يعلم أنو غير أبيو فَاْلَجنَُّة عليو  من ادََّعى إلى غير أبيو،))يقوؿ

 . (ّ)((حراـ
عن عمرك بن شعيب، عن أبيو، عن جده، قاؿ: قاـ رجل فقاؿ: يا رسوؿ ك 

في  ال ِدْعَوة)): ا ابِب عىاىىٍرتي بًأيمًٍّو ُب ا١باىلية، فقاؿ رسوؿ اهلل اهلل، إف فبلنن 
 .(ْ)((َجرُ وللعاىر اْلحَ  ،اإلسالـ، ذىب أمر الجاىلية، الولد للفراش

 َرِغبَ  فمن آبائكم، عن تَػْرَغُبوا ال)): قاؿ  النيب عن ىريرة  أيب كعن
 فمن)) ا٢بقيقيْب. إٔب آبائكم االنتماء عن تعرضوا ، أم: ال(ٓ)((ُكْفرٌ  فهو أبيو عن

 ٱبشى أك الكفر، قارب أم: ؛(كفر فقد) غّبه إٔب كانتسب: (، أم(أبيو عن رغب
 .الكفر عليو

 ينتسب أف كىو النسب، ُب -بالكسر- (الدٍٍّعوىةي : ") ابن األثّبقاؿ 
 مع األب غّب إٔب كاالدعاء عنو، فنهوا يفعلونو ككانوا كعشّبتو، أبيو غّب إٔب اإلنساف

 فمعُب إباحتو يعتقد ٓب كمن اإلٝباع، ٤بخالفة كفر إباحتو اعتقد فمن حراـ، بو العلم

                                                

 [.َّٗٓصحيح البخارم ] (ُ)
 (.ُْٓ/ٔفتح البارم ) (ِ)
 [ كاللفظ لو.ّٔمسلم ]  [،ٕٔٔٔ، ِّْٔصحيح البخارم ]( ّ)
 ."إسناده حسن: "(ِْ/ُُِب )الفتح( )  [ قاؿ ا٢بافظِِْٕ]، كأبو داكد [ُٖٔٔ]أخرجو أٞبد  (ْ)

 .ال دعول نسب :أم ،-بكسر الداؿ- ((ًدٍعوىةك))
 [.ِٔ[، مسلم ]ٖٕٔٔصحيح البخارم ] (ٓ)
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 نعمة كافر أنو: كالثا٘ب ار،الكف فعل فعلو أشبو أنو: أحدٮبا كجهاف،(: كفر)
 .(ُ)اإلسبلـ"

 كعلى ظاىر، األكؿ على ((حراـ عليو فالجنة)): قولو "كمعُب: الطييب  قاؿ
  .(ِ)تغليظ" الثا٘ب

ليس معُب ىذين ا٢بديثْب أف من اشتهر بالنسبة إٔب غّب : "قاؿ ابن بطاؿ 
من ٙبوؿ عن نسبتو ألبيو  :كإ٭با ا٤براد بو، أبيو أف يدخل ُب الوعيد كا٤بقداد بن األسود

  .اا ٨بتارن إٔب غّب أبيو عا٤با عامدن 
ككانوا ُب ا١باىلية ال يستنكركف أف يتبُب الرجل كلد غّبه كيصّب الولد ينسب 

ِ حمس :إٔب الذم تبناه حٌب نزؿ قولو  َُْصُؿ نَِْٜد اّلِلٍّ
َ
٠َ أ ُٞ  ْٗ ِٟ ِ ْٗ ِْلثَةن ُٞ  ىجساْدُن٠

دْ حمس :كقولو  [،ٓ]األحزاب:
َ
َٔ أ ة َجَه َ٘ ْٗ َو بَْٜةءَُز

َ
ْٗ خ فنسب كل  ،[ْ:األحزاب] ىجسِخَيةءَُز

ا ٗبن لكن بقي بعضهم مشهورن  ،كترؾ االنتساب إٔب من تبناه ،كاحد إٔب أبيو ا٢بقيقي
 ،ال لقصد النسب ا٢بقيقي كا٤بقداد بن األسود ،لقصد التعريف ؛فيذكر بو ،تبناه

ك بن ثعلبة بن مالك بن عمر  :كاسم أبيو ا٢بقيقي ،كإ٭با كاف تبناه ،كليس األسود أباه
ٍب حالف ىو األسود بن  ،الكندم :ككاف أبوه حليف كندة فقيل لو ،ربيعة البهرا٘ب

  .اا موضحن ملخصن  .انتهى .بن األسودا :فقيل لو ،فتبُب ا٤بقداد ،عبد يغوث الزىرم
قاؿ ا٢بافظ  .ارد صاحبها ُب الن  ل  كليس ا٤براد بالكفر حقيقة الكفر الٍب ٱبي  :قاؿ

 أنو كذب على اهلل  :سبب إطبلؽ الكفر ىنا :كقاؿ بعض الشراح: جر ابن ح
 .(ّ)"ألنو إ٭با خلقو من غّبه ؛كليس كذلك ،من ماء فبلف  خلقِب اهلل :كأنو يقوؿ

؛ فقد كقع فيما حرمو اهلل  امن رغب عن نسب أبيو عا٤با ٨بتارن كا٢باصل أف 
النعمة كاإلحساف كحق اهلل ب و كافرأك ألن ،ا بفعل أىل الكفر شبيهن فعل فعبلن ألنو قد 

                                                

 (، مرقاةِّّٔ/ٕ) ق السننالكاشف عن حقائ(، كانظر: ُُِ/ِ) النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر (ُ)
 (.َُِٕ/ٓا٤بفاتيح )

 .(ِّّٔ/ٕ) الكاشف عن حقائق السنن (ِ)
(، كانظر: ٓٓ/ُِككضحو ُب )فتح البارم( ) ما ذكره ابن بطاؿ  كقد ٣بص ا٢بافظ ابن حجر  (ّ)

 (.ّْٖ -ّّٖ/ٖبطاؿ ) البن البخارم، صحيح شرح
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 فهو   ،الكفر الذم ٱبرج عن ملة اإلسبلـ :كليس ا٤برادعليو،  كحق أبيو
 .  -كما تقدـ-ذلك  استحل   ، كلكنو يكفر إفكفر دكف كفر

ومن ادعى إلى غير أبيو، أو : ))قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كعن علي  
 . (ُ)((الئكة والناس أجمعينانتمى إلى غير مواليو، فعليو لعنة اهلل والم

ليس من رجل ادََّعى لغير ))يقوؿ:  أنو ٠بع رسوؿ اهلل   عن أيب ذىر  ك 
أبيو وىو يَػْعَلُمُو إال َكَفَر، ومن ادََّعى ما ليس لو فليس منا، َوْلَيَتبَػوَّْأ مقعده من 

 .(ِ)((اَر عليوحَ  إالوليس كذلك  ،النار، ومن دعا رَُجاًل باْلُكْفر، أو قاؿ: َعُدوُّ اهلل
ليس من رجل ادعى لغير أبيو وىو )) :حديث: " ابن دقيق العيدقاؿ 

يدؿ على ٙبرٙب االنتفاء من النسب ا٤بعركؼ، كاالعتزاء إٔب نسب  ((:يعلمو إال كفر
 شرط الرسوؿ ك  ،غّبه، كال شك أف ذلك كبّبة، ٤با يتعلق بو من ا٤بفاسد العظيمة

يها مدد اآلباء كاألجداد، كيتعذر العلم ٕبقيقتها، العلم؛ ألف األنساب قد تَباخى ف
كقد يقع اختبلؿ ُب النسب ُب الباطن من جهة النساء، كال يشعر بو. فشرط العلم 

 .(ّ)"لذلك
يقوؿ:  قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل   عن أنس بن مالك :كعند أيب داكد

المتتابعة، إلى من ادعى إلى غير أبيو، أو انتمى إلى غير مواليو، فعليو لعنة اهلل ))
 .(ْ)((يـو القيامة

يقوؿ ُب  قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل   أيب أمامة الباىلي :ك٫بوه حديث
قد أعطى ِلُكلّْ ذي َحقٍّ َحقَّو، فال  إف اهلل ))خطبتو عاـ حجة الوداع: 

                                                

كمن ادعى [ دكف: ))ٕٓٓٔ، ُِّٕ( ][ عن علي. كىو ُب )صحيح البخارمَُّٕصحيح مسلم ]( ُ)
 ((.إٔب غّب أبيو

  [، كاللفظ لو.ُٔ[، مسلم ]َّٖٓصحيح البخارم ] (ِ)
 (.َِٖ/ِ) إحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ (ّ)
 [.ُُٓٓسنن أيب داكد ]( ْ)
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عى َوِصيََّة ِلَواِرث، الَوَلُد لِْلِفَراش، ولِْلَعاِىر الَحَجُر، وحسابُػُهْم على اهلل، ومن اد
 . (ُ)((إلى غير أبيو أو انتمى إلى غير مواليو فعليو لعنة اهلل التَّاِبَعُة إلى يـو القيامة

من انتفى من ولده ليفضحو )): قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن ابن عمرك 
  .(ِ)((وس األشهاد قصاص بقصاصؤ في الدنيا فضحو اهلل يـو القيامة على ر 

 أبيو غير إلى ادعى من)):  اهلل رسوؿ قاؿ  عمرك  بن اهلل عبدعن ك 
 سبعين مسيرة أو عاًما، سبعين قدر من ليوجد ريحها وإف الجنة، رائحة يرح لم

 .(ّ)((عاًما
 

 أف ينسب اإلنساف إلى نفسو ما لم يعط:  ي.
إف ٩با يدخل ُب باب التزكير كالتدليس: أف ينسب اإلنساف إٔب نفسو ما ٓب 

 ة إٔب غّب ذلك.يعط من ٫بو علم أك ماؿ أك جاه أك سلط
أف امرأة قالت: يا رسوؿ اهلل، إف ٕب ضىر ة،   عن أ٠باءى  :كقد جاء ُب ا٢بديث

: فهل علي جناح إف تىشىبػ ٍعتي من زكجي غّب الذم يعطيِب؟ فقاؿ رسوؿ اهلل 
 .(ْ)((الُمَتَشبُّْع بما لم يُػْعَط َكالَِبِس ثَػْوَبْي زُور))

                                                

، [ِْٕر ]سعيد بن منصو [، ك ُِٕٕٕب )مصنفو( ] عبد الرزاؽك  [،ُِِّ] يأخرجو الطيالس ا٢بديث (ُ)
عن عمرك  :كُب الباب"كقاؿ:  [َُِِ] م، كالَبمذ[ِِِْٗ]كأٞبد  [،َُُِٔ]شيبة  أيبكابن 

من غّب ىذا  عن النيب   كقد ركم عن أيب أمامة ،كىو حديث حسن ،بن خارجة، كأنس
 .[َِٔٗ] كالدارقطِب [،ُٕٓٔ] الطربا٘بأخرجو أيضنا: . ك "الوجو

كأبو نعيم ُب  [،ِْٕٗ[، ك)األكسط( ]ُّْٖٕ[، كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ْٕٓٗأخرجو أٞبد ] (ِ)
، كرجاؿ (األكسط)، ك(الكبّب)ركاه أٞبد، كالطربا٘ب ُب (: "ُٓ/ٓ)ا٥بيثمي قاؿ (. ِِّ/ٔ)ا٢بلية( )

ركاه (: "ُِْٓكقاؿ العراقي )ص: ."الطربا٘ب رجاؿ الصحيح خبل عبد اهلل بن أٞبد، كىو ثقة إماـ
 ."أٞبد كالطربا٘ب من حديث ابن عمر بإسناد جيد

 .الصحيح" رجاؿ كرجالو أٞبد، (: "ركاهٖٗ/ُ[، قاؿ ا٥بيثمي )ِٗٓٔأخرجو أٞبد ] (ّ)
 [.َُِّ[، مسلم ]ُِٗٓ( صحيح البخارم ]ْ)
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ُب )كشف ا٤بشكل(:  قاؿ ابن ا١بوزم (( َكالَِبِس ثَػْوَبْي زُور)) :قولو 
 :فيو ثبلثة أكجو"

: أنو الرجل يلبس الثياب تشبو ثياب أىل الزىد ُب الدنيا، يريد بذلك أحدىا
 الناس، كيظهر من التخشغ كالتقشف أكثر ٩با ُب قلبو منو، فهذه ثياب الزكر كالرياء. 

ا، تقوؿ: فبلف : أف يكوف أراد بالثياب األنفس كالعرب تفعل ذلك كثّبن والثاني
. ذكر ا من الدنس كاآلثاـ، كضده: فبلف دنس الثيابنقي الثياب: إذا كاف بريئن 

 الوجهْب أبو عبيد. 
: أنو كاف يكوف ُب ا٢بي الرجل لو ىيئة كإشارة فإذا احتيج إٔب شهادة والثالث

 الزكر شهد ٥بم، فيقبل لنبلو كحسن ثوبو، فيقاؿ: قد أمضاىا بثوبيو، فأضيف الزكر إٔب
 .(ُ)"قالو نعيم بن ٞباد .الثوبْب

 ((ثوبي زور)) :كأما حكم التثنية ُب قولوُب )الفتح(: " قاؿ ا٢بافظ 
كعلى غّبه  ،ألن و كذب على نفسو ٗبا ٓب يىٍأخيذٍ  ؛فلئلشارة إٔب أف كذب اٍلميتىحىلٍّي مىثٍػُبن 

ُب  :الداكدمكقاؿ  .ككذلك شاىد الزكر يظلم نفسو كيظلم ا٤بشهود عليو ،ٗبا ٓب يػيٍعطً 
". كقيل غّب التثنية إشارة إٔب أنو كالذم قاؿ الزكر مرتْب مبالغة ُب التحذير من ذلك

  .(ِ)ذلك
َٚ حمس :ُب تفسّب قولو   قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب ِي َل ََتَْصََبٍّ اَّلٍّ

َه٠ُٖا ٌَََل ََتَْصبَ  ٍْ ْٗ َح َ ة ل َٙ ِ ُدوا ث َٙ ْن ُُيْ
َ
د٠َْا َويُِدج٠ََّن أ

َ
ة خ َٙ ِ رَُخ٠َن ث ٍْ َٚ إَْهَذاِب َح ِ٘ ةَزٍة  ٍَ َٙ ِ ْٗ ث ُٟ  ىجسٍّٜ

يعِب: بذلك ا٤برائْب ا٤بتكثرين ٗبا ٓب يعطوا، كما جاء ُب  [،ُٖٖاآلية ]آؿ عمراف:

                                                

(، شرح ِْٓ -ِِٓ/ِ) عبيد القاسم بن سبلـ ، أليبغريب ا٢بديث(، َِْ/ْ)(كشف ا٤بشكل ُ)
يب كجهْب من التأكيل (. كذكر ا٣بطاُّٖ/ٗ(، فتح البارم )َُُ/ُْالنوكم على صحيح مسلم )

 (.ُّٓ /ْ) معآب السنن. انظر: -٩با تقدـ-
 (.ُّٖ/ٗانظر ذلك مفصبلن ُب )فتح البارم(، البن حجر )( ِ)
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؛ لَِيَتَكثػََّر بها لم َيِزْدُه اهلُل )من ادََّعى دعوى كاذبةً ): )الصحيح( عن رسوؿ اهلل 
  .(ُ)(إال ِقلًَّة(

 . (ِ)("(م يُػْعَط َكالَِبِس ثَػْوَبْي زُورالُمَتَشبُّْع بما ل)) كُب )الصحيح(:
أف ال ينتصب أف من آداب العآًب ُب دىٍرًسو: " كقد ذكر القاضي ابن ٝباعة 

كال يذكر الدرس ًمٍن ًعٍلمو ال يعرفو، سواء أشرطو الواقف  ، لوللتدريس إذا ٓب يكن أىبلن 
: نيب قاؿ ال كازدراء بْب الناس. ،فإف ذلك لعب ُب الدين ؛أك ٓب يشرطو

 .((الُمَتَشبُّْع بما لم يُػْعَط َكالَِبِس ثَػْوَبْي زُور))
: "ينبغي للعآب أف ال ينتصب للتدريس كاإلفادة حٌب  قاؿ العبلمة ا٤بناكم

يتمكن من األىلية، كال يذكر الدرس من علم ال يعرفو، سواء شرط الواقف أـ ال؛ 
  .(ّ)فإنو لعب ُب الدين، كإزراء بو"

 
 سائل اإلعالـ:الكذب في و ؾ. 

إف من أشدٍّ أنواع الكذب ا٤بًضل ة: الكذبي ُب كسائل اإلعبلـ؛ فإف  اإلعبلـ 
، ، أك باطلةيعمل على تزييف الوعي، كالَبكيج ألفكار مزيفةيفقد دكره اإلٯبايب عندما 

اإلعبلـ السليب أك  أك توجيو األحداث على خبلؼ مسارىا الطبيعي كا٤بوضوعي؛ فإف
 سات ُب توجيو ا٢بدث، مع أف ا٤بوضوعية كا٤بصداقية تقضي أف  لو سياا٤بصلحي 

 ا٢بدث ىو الذم ينبغي أف يوجو القناة أك اإلعبلـ.
كتعمل الدعاية اإلعبلمية ا٢بديثة ٕبرص كدأب على إشاعة العقلية الٍب تيصدٍّؽ 
كتستسلم، كعلى ىدـ ركح النقد، كنشر ركح االنقياد. كقليبلن ما ٪بد ُب كسائل 

 .من يستهدؼ إٯباد أفضل الطرؽ لزيادة الوعي، كتقوٙب األفكار ا٤بضللة اإلعبلـ

                                                

 .[َُُصحيح مسلم ] (ُ)
 (.ُُٖ/ِتفسّب ابن كثّب ) (ِ)
 .(َِٔ/ٔفيض القدير ) (ّ)
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كبا٤بقابل فإف لئلعبلـ اإلٯبايب ا٥بادؼ دكرنا كبّبنا ُب نشر الوعي، كالتآلف بْب 
أبناء اَّتمع، كشرائحو ا٤بختلفة، كما أف لو دكرنا ُب الَبشيد كالتثقيف، كتنمية ا٤بعرفة، 

 شكالو كجوانبو.كاإلسهاـ ُب اإلصبلح بكافة أ
كحينما يسعى ٫بو ٙبقيق ىذه األىداؼ فإنو يعدُّ عامبلن من عوامل التجديد 

 كاإلصبلح، كالتوعية، كرٗبا كاف سببنا للهداية.
     

:النميمظو العيبظ  اآلفظ الثانيظ:                 
 الغيبة: حدُّ  - ٔ

، كىو أف -بالكسر-سم: اٍلًغيبىة : اٍغتىابىوي اٍغًتيىابنا، إذا كقع فيو، كاالُب اللغة يقاؿ
عىو. فإف كاف صدقن  وي لو ٠بًى ًغيبىةن، كإف كاف  :ا ٠بيٍّيى يتكلم خلف إنسافو مستورو ٗبا يػىغيمُّ

تاننا :ا ٠بٍّيكذبن   .(ُ)ُّي
 أما اٍلًغيبىة ُب االصطبلح فقد جاء تعريفها ُب ا٢بديث ا٤بركم عن أيب ىريرة 

قالوا: اهلل كرسولو أعلم، قاؿ:  ،؟((يبةأتدروف ما الغقاؿ: )) أف رسوؿ اهلل 
إف كاف قيل: أفرأيت إف كاف ُب أخي ما أقوؿ؟ قاؿ: )) ،((ذكرؾ أخاؾ بما يكره))

كال ييقتىصر ُب تعريف . (ِ)((فيو ما تقوؿ، فقد اغتبتو، وإف لم يكن فيو فقد بهتو
ا٤بسلم ٗبا يكره  الغيبة ُب االصطبلح على ما كاف قوالن باللساف يىٍذكيري فيو ا٤بسلمي أخاه

 ُب بياف صور الغيبة. -كما سيأٌب–
 

 صور الغيبة:  - ٕ
 .ال تقتصر على اللساف، كلكنها -كما تقدـ- ذكرؾ أخاؾ ٗبا يكره الغيبة:

؛ ألف فيو تفهيم الغّب الغزإب اإلماـ قاؿ  : "اعلم أف الذكر باللساف إ٭با حـر
ريح، كالفعل فيو كالقوؿ نقصاف أخيك كتعريفو ٗبا يكرىو، فالتعريض بو كالتص

                                                

 (.ُٔٗ/ُالصحاح، للجوىرم، مادة: )غيب( )( انظر: ُ)
 .[ِٖٗٓ( صحيح مسلم ]ِ)
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كاإلشارة كاإلٲباء كالغمز كا٥بمز كالكتابة كا٢بركة ككل ما يفهم ا٤بقصود فهو داخل ُب 
 الغيبة كىو حراـ.

دخلت علينا امرأة فلما كلت أكمأت بيدم أهنا  فمن ذلك قوؿ عائشة 
اه . فمن أكمأ بيده إٔب قصر أحد، أك طولو، أك حاك(ُ)((اغتبتيها: ))قصّبة فقاؿ 

، فهو غيبة، كالكتابة عن شخص ُب عيب بو غيبة؛ ألف القلم (ِ)ُب ا٤بشي كما ٲبشي
أحد اللسانْب، ككذا من يفهم عيب الغّب بصيغة الدعاء كقولو: ا٢بمد هلل الذم ٓب 

 .(ّ)يبتلنا بكذا". إٔب غّب ذلك
ُب )باب ٙبرٙب الغيبة كالنميمة(: "اعلم أف ىاتْب   كقاؿ اإلماـ النوكم

ْب من أقبح القبائح، كأكثرىا انتشارنا ُب الناس، حٌب ما يسلم منهما إال القليل ا٣بصلت
من الناس. فأما الغيبة: فهي ذكرؾ اإلنساف ٗبا فيو ٩با يكره، سواء كاف ُب بدنو، أك 
دينو أك، دنياه أك نفسو، أك خلقو، أك خلقو، أك مالو، أك كلده، أك كالده، أك زكجو، 

ك عمامتو، أك ثوبو، أك مشيتو، كحركتو كبشاشتو كخبلعتو، أك خادمو، أك ٩بلوكو، أ
كعبوسو، كطبلقتو، أك غّب ذلك ٩با يتعلق بو، سواء ذكرتو بلفظك أك كتابك، أك 

 رمزت، أك أشرت إليو بعينك، أك يدؾ، أك رأسك أك ٫بو ذلك. 
أما البدف، فكقولك: أعمى، أعرج، أقرع، قصّب، طويل. كأما الدين، فكقولك: 

تهاكف بالصبلة، متساىل ُب النجاسات، ليس بارنا بوالده، ال يضع الزكاة فاسق، م
                                                

(: َُّٔ[. قاؿ العراقي )ص:َِِٓ[، كالَبمذم ]ْٕٖٓ[، كأبو داكد ]َِٖٕٓأخرجو أٞبد ] (ُ)
: أهنا ذكرت امرأة فقالت: إهنا قصّبة، فقاؿ: )اغتبتيها(. ركاه أٞبد، كأصلو عند  "حديث عائشة

ككذا ىو ُب أيب داكد، كالَبمذم كصححو بلفظ آخر. ككقع عند ا٤بصنف عن حذيفة عن عائشة، 
صمت(، البن أيب الدنيا. كالصواب عن أيب حذيفة كما عند أٞبد كأيب داكد كالَبمذم. كاسم أيب )ال

كركينا ُب سنن أيب داكد كالَبمذم عن عائشة ":  حذيفة: سلمة بن صهيب". قاؿ اإلماـ النوكم
  قالت: قلت للنيب :حسبك من صفية كذا ككذا. قاؿ بعض الركاة: تعِب قصّبة، فقاؿ :

)ما أحب أ٘ب )، قالت: كحكيت لو إنساننا فقاؿ: (لت كلمة لو مزجت ٗباء البحر ٤بزجتو()لقد ق)
 (.ّّٕ. األذكار )ص:"قاؿ الَبمذم: حديث حسن صحيح (حكيت إنساننا كأف ٕب كذا ككذا(

ا حكاية ىيئة من ينتقصو بذلك. -مثبل–( بأنو ِ)  ٲبشي متعارجنا مريدن
 (.ُٖٗموعظة ا٤بؤمنْب )ص:(، ُْْ/ّانظر: إحياء علـو الدين )( ّ)
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مواضعها، ال ٯبتنب الغيبة. كأما ا٣بلق، فكقولو: سيء ا٣بلق، متكرب، متهور، عبوس، 
خليع، ك٫بوه. كأما الثوب: فواسع الكم، كسخ الثوب ك٫بو ذلك، كيقاس الباقي ٗبا 

 كضابطو: ذكره ٗبا يكره. ذكرناه.
الناس: اإلصغاء للمغتاب، دكف ترؾ  من كثّب عنها يغفل الٍب الًغيبة صور كمن

؛ فإف اإلصغاء للمغتاب ٗبثابة اإلقرار، -كلو كاف أقرب الناس–٦بلسو، أك زجره كهنيو 
 كالتشجيع لو على التمادم ُب اإليذاء.

الناس: االستماع إٔب كل ما يشاع  من كثّب عنها يغفل الٍب الًغيبة صور كمن  
 عن فبلف من الناس، كنقلو دكف تبْب كتبصر. كيقاؿ

 الًغيبة: التعريض ٗبا يلحق النقص أك العيب با٤بغتاب، كأف يقوؿ عند صور كمن
 الض بلؿ، من  باهلل نعوذ أك ا٢بياء، ًقل ة من باهلل  نعوذ: شخص ُب غيبتو ذكر

 ذلك. ٫بو أك
أك ىذا  عجمي، أك ىندم، أف يقوؿ عن شخص ُب غيبتو: ىذا ذلك: كمن

 عامل نظافة، أك خادـ.. إٔب غّب ذلك، كىو يريد االنتقاص كالتحقّب.   
حاؿ شخص، فيمدحو ُب جانب، كيعيب عليو ُب  الًغيبة: أف يذكر صور كمن

آخر، كأف يقوؿ: فبلف عنده فتور عن بعض العبادات، أك بو تكاسل عن بعض 
 األعماؿ.. إٔب غّب ذلك، كىو يريد االنتقاص كالتحقّب.   
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 حاؿ السلف في اجتنابهم الغيبة:  - ٖ
ا منذ علمت قاؿ اإلماـ البخارم  : ٠بعت أبا عاصم يقوؿ: ما اغتبت أحدن

  .(ُ)أف الغيبة تضر بأىًلهىا
يقوؿ: أرجو أف ألقى اهلل كال ٰباسبِب أ٘ب اغتبت  ككاف اإلماـ البخارم 

ا.   أحدن
ا١برح كالتعديل  كبلمو ُب  ُب. كمن نظر : صدؽ  قاؿ ا٢بافظ الذىيب

علم كرعو ُب الكبلـ ُب الناس، كإنصافو فيمن يضعفو، فإنو أكثر ما يقوؿ: منكر 
ا٢بديث، سكتوا عنو، فيو نظر، ك٫بو ىذا. كقل أف يقوؿ: فبلف كذاب، أك كاف يضع 

 هم كاه. ػػػػػػو متػػػػػا٢بديث. حٌب إنو قاؿ: إذا قلت: فبلف ُب حديثو نظر، فه
ا، كىذا ىػػػػػػػٰباسكىذا معُب قولو: ال  غاية  -كاهلل-و ػػػػبِب اهلل أ٘ب اغتبت أحدن

 الورع. 
يقوؿ: ال يكوف   -يعِب: البخارم-قاؿ ٧بمد بن أيب حاًب الوراؽ: ٠بعتو 

ٕب خصم ُب اآلخرة، فقلت: إف بعض الناس ينقموف عليك ُب كتاب )التاريخ( 
ة ٓب نقلو من عند أنفسنا، قاؿ كيقولوف: فيو اغتياب الناس، فقاؿ: إ٭با ركينا ذلك ركاي

 .يعِب: حديث عائشة  ،(ِ)((بئس مولى العشيرة: ))النيب 
                                                

أبو عاصم ىو الضحاؾ بن ٨بلد النبيل البصرم، مؤب بِب شيباف، شيخ حفاظ ا٢بديث ُب عصره. كلد ( ُ)
ٗبكة. كٙبوؿ أب البصرة، فسكنها كتوُب ُّا سنة اثنٍب عشرة كمائتْب ُب آخرىا. ٠بع جعفر بن ٧بمد 

(، اإلرشاد ُب ِِّ/ِ(، التاريخ األكسط )ّّٔ/ْكابن جريج كالثورم كشعبة. انظر: التاريخ الكبّب )
(، ِْٖ/ٗ(، سّب أعبلـ النببلء )ِٖٔ/ُّ(، هتذيب الكماؿ )َِٓ/ِمعرفة علماء ا٢بديث )

 (.ُِٓ/ّ(، األعبلـ )ِّّ/ٓ(، تاريخ اإلسبلـ )ِْٓ/ْهتذيب التهذيب )
[، ُُّٔ، َْٓٔ، َِّٔحديث: ))بئس أخو العشّبة، كبئس ابن العشّبة(( أخرجو البخارم ]( ِ)

[. فإف بئس فعل يدؿ على الذـ، كا٤براد بالعشّبة األدٗب إٔب الرجل من أىلو، كىم ُِٗٓكمسلم ]
كلد أبيو كجده، قاؿ القاضي: "ىذا الرجل ىو عيينة بن حصن، كٓب يكن أسلم حينئذ، كإف كاف قد 

رؼ حالو. قاؿ: أف يبْب حالو؛ ليعرفو الناس، كال يغَب بو من ٓب يع أظهر اإلسبلـ، فأراد النيب 
بو أسّبنا إٔب أيب  كجيءكبعده ما دؿ  على ضعف اٲبانو، كارتد مع ا٤برتدين  ككاف منو ُب حياة النيب 

  =لو بأنو بئس أخو العشّبة من أعبلـ النبوة؛ ألنو ظهر كما كصف. ، ككصف النيب بكر 



                            

191 

 

ا قط منذ علمت أف الغيبة تضر أىلها   .(ُ)ك٠بعتو يقوؿ: ما اغتبت أحدن
 : ما أبعد أبا حنيفة م ، قاؿ: قلت لسفياف الثور  كعن ابن ا٤ببارؾ

أعقل من أف يسلط على  -كاهلل–: ىو ا لو قط، قاؿمن الغيبة، ما ٠بعتو يغتاب عدكًّ 
 .(ِ)حسناتو ما يذىب ُّا

 ،أدركنا السلف كىم ال يركف العبادة ُب الصـو كال ُب الصبلة :كقاؿ بعضهم
إذا أردت أف تذكر عيوب  : كقاؿ ابن عباس .كلكن ُب الكف عن أعراض الناس

 .    (ّ)صاحبك فاذكر عيوبك
 
 النميمة: حدُّ  - ٗ

ا٢بديثى يىًنمُّو كيػىنيمُّو ٭بىًّا فهو ٭بى اـ، كاالسم: الن ميمة، كٖبى   يقاؿ ُب اللغة: ٖبى  
، إذا ظهر، فهو ميتعد  كالـز  .(ْ)ا٢بديثي

لغة: السعي بْب الناس بالفتنة، يقاؿ: ٖبى  الر جل ا٢بديثى  (النميمة)كمن معا٘ب 
ـه مبالغة، كاالسم: ٭بىًّا: سعى بو؛ لًييوًقعى فتنة أك كحشة، فالر جل ٖبىٌّ تسمية ب ا٤بصدر، ك٭بى ا

 .(ٓ)الن ميمة كالن ًميم أيضنا

                                                                                                                            

ديث: مداراة من يتقى فحشو، كإ٭با أالف لو القوؿ؛ تألفنا لو كألمثالو على اإلسبلـ. كُب ىذا ا٢ب=
كجواز غيبة الفاسق ا٤بعلن فسقو، كمن ٰبتاج الناس إٔب التحذير منو". إكماؿ ا٤بعلم شرح صحيح 

  (.ُْْ/ُٔ(، شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم )َّ-ِٗ/ٖمسلم، للقاضي عياض )
(، تاريخ دمشق ِِْ/ِ(، كانظر: طبقات الشافعية الكربل )ُْْ -ّْٗ/ُِسّب أعبلـ النببلء ) (ُ)

 (.َُْ/ٔ(، تاريخ اإلسبلـ )ِِّ/ِ(، تاريخ بغداد )ْْٔ/ِْ(، هتذيب الكماؿ )ُٖ/ِٓ)
(، أخبار أيب حنيفة كأصحابو، ْٕٖ/ُٓ(، تاريخ بغداد )ِِِ/ِانظر: هتذيب األ٠باء كاللغات )( ِ)

 (.ِْللص ٍيمىرم )ص:
 (.ُٖ/ِبائر )(، الزكاجر عن اقَباؼ الكُّْ/ّ( انظر: إحياء علـو الدين )ّ)
 (.َُِ/ٓ( انظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، مادة: )٭بىىمى( )ْ)
 (.ِٔٔ/ِ( انظر: ا٤بصباح ا٤بنّب، مادة: )٭بم( )ٓ)
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: إظهار ا٢بديث بالوشاية، كالنميمة الوشاية، كرجل (النم: ")قاؿ الراغب 
ِٙيمٍ حمس: ٭باـ. قاؿ  َٜ ِ ةٍء ث ةٍز َمظٍّ ٍّٙ كأصلها ا٥بمس. كا٢بركة  [.ُُ]القلم: ىجسَٞ

 . (ُ)"ا٣بفيفة
: ٖبى   ؿ: قىت  إذا مشى بالن ميمة. قاؿ ا١بوىرمكيقاؿ للن م اـ: القىٌتات، يقا

 . (ِ)ا٢بديثى يىًنمُّو كيػىنيمُّو ٭بىًّا، أم: قػىت و، كاالسم: الن ميمة
  .(ّ)((ال يدخل الجنة قَػتَّاتكُب ا٢بديث: ))

، على جهة  (النميمة)أما  ُب االصطبلح فهي نقل ا٢بديث من قـو إٔب قـو
، كىتكي السَب عم ا ييكره كشفيواإلفساد كالشر. كقيل: إفشاءي   .(ْ)السرٍّ

بأهنا: "كشف ما يكره كشفو، سواء كرىو ا٤بنقوؿ   كعرفها اإلماـ الغزإب
عنو أك ا٤بنقوؿ إليو، أك كرىو ثالث، كسواء كاف الكشف بالقوؿ، أك بالكتابة، أك 

كاف ذلك بالرمز، أك باإلٲباء، كسواء كاف ا٤بنقوؿ من األعماؿ أك من األقواؿ، كسواء  
ا ُب ا٤بنقوؿ عنو أك ٓب يكن. بل حقيقة النميمة: إفشاء السر، كىتك السَب ا كنقصن عيبن 

 .(ٓ)عما يكره كشفو"
 .-كما سيأٌب-كيدخل ُب ىذا الباب: التحريش بْب الناس بقصد اإلفساد 

كالنميمة من أسباب العذاب ُب اآلخرة، كىي طريق موصل إٔب الن ار. كمن 
نار العداكة بْب ا٤بتآلفْب، ك٘بلب ا٣بصاـ كالنفور، كتزيل احملبة أهنا تذكي  :آفاهتا

 .كتقطع األرحاـ، كتوغر الصدكر، كتعكر صفو النفوس، كالتآلف
 

  

                                                

 (.َِّ(، التوقيف على مهمات التعاريف )ص:ِٖٓ( ا٤بفردات، مادة: )ٖب( )ص:ُ)
 (.ِٗٓ/ُِ)(، كانظر: لساف العرب َِْٓ/ٓ( الصحاح، للجوىرم، مادة: )٭بم( )ِ)
 [.َُٓ[، مسلم ]َٔٓٔ( صحيح البخارم ]ّ)
 (.ّْٖ( انظر: األذكار، لئلماـ النوكم )ص:ْ)
 (.ُٔٓ/ ّإحياء علـو الدين ) (ٓ)
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 صور النميمة: - ٘
 يتبْب ٩با تقدـ أف من صور النميمة:

، كالعمل على التفريق بينهم، كإيغار الصدكر، السعي بْب الناس بالفتنة أ.
 اكة كالبغضاء بْب ا٤بتحابْب. كإذكاء نار العد

، كتكوف الوشاية أعظم خطرنا كأثرنا إذا كانت عند إظهار ا٢بديث بالوشاية ب.
 صاحب سلطة قادر على البطش كإ٢باؽ الضرر ٗبا ال يقدر عليو غّبه. 

، على جهة اإلفساد كالشر ج.  .نقل ا٢بديث من قـو إٔب قـو
و أك ا٤بنقوؿ إليو، أك كرىو كشف ما يكره كشفو، سواء كرىو ا٤بنقوؿ عن د.

الناس، سواء كاف  الكشف عن سوءات، كبأم طريقة كاف الكشف من ٫بو: ثالث
 .-كما تقدـ-ذلك باللساف، أك بالغمز، أك باإلٲباء 

 .إفشاء السر، كىتك السَب ىػ.
 التحريش بْب الناس بقصد اإلفساد. ك.
 
 :اقبتهماوبياف ع النصوص الدالة على تحريم الغيبة والنميمة - ٙ

 .(ُ)احملرمة بالكتاب كالسنة كاإلٝباعالذُّنوب إف الغيبة كالنميمة من 
                                                

ا٤بفسرين كالفقهاء إٔب  ٝباعة منذىب  من الكبائر؟ اٮب ىل ، لكنكالنميمةالغيبة ال خبلؼ ُب ٙبرٙب  (ُ)
". ال خبلؼ أف الغيبة من الكبائر(: "ّّٕ/ُٔه( )ُب )تفسّب  قاؿ القرطيب  ا من الكبائر.مأهن

يًْذة حمس: كاستدلوا بقولو  َ٘ ِخيِٝ 
َ
َٗ أ َٔ َِلْ ُز

ْ
ْن يَأ

َ
ْٗ أ َخُدُز

َ
ُُيِتَّ أ

َ
ْٗ َبْهًؾة خ َوََل َحْيَذْت َبْهُؾُس

 ٌٗ اٌب رَِخي َ د٠ٍَّ َ إِنٍّ اّلِلٍّ ٠ا اّلِلٍّ ُِ ٠هُ َواتٍّ ُٙ ُذ ْٞ رِ
َٓ ٤با عرج يب مررت )): كيقوؿ الرسوؿ  [.ُِ]ا٢بجرات: ىجسٌَ

بقـو ٥بم أظفار من ٫باس ٱبمشوف كجوىهم كصدكرىم، فقلت: من ىؤالء يا جربيل؟ قاؿ: ىؤالء 
يا معشر من آمن بلسانو كٓب يدخل )): كبقولو  م((،الذين يأكلوف ٢بـو الناس كيقعوف ُب أعراضه

استطالة ا٤برء ُب  :بائرإف من أكرب الك: ))كبقولو  ا٢بديث. ((اإلٲباف قلبو، ال تغتابوا ا٤بسلمْب
((. إٔب غّب ذلك من األحاديث الٍب سيأٌب ذكرىا. كنص أئمة الشافعية عرض رجل مسلم بغّب حق

 ركضة الطالبْب. انظر: الغيبة إف كانت ُب أىل العلم كٞبلة القرآف فهي كبّبة كإال فصغّبةعلى أف 
 بهية ُب شرح البهجة الورديةالغرر ال (،ُّْ/ْ) أسُب ا٤بطالب ُب شرح ركض الطالب(، ِِّ/ُُ)
 =فتح ا٤بعْب(، ّّٔ/ِ) اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع(، ُِْ/َُ) ٙبفة احملتاج(، ِْٓ/ٓ)
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إٝباع ا٤بسلمْب على أف الغيبة: ذكرؾ غّبؾ ٗبا   كقد نقل اإلماـ الغزإب

يكره. كأما النميمة: فهي نقل كبلـ الناس بعضهم إٔب بعض على جهة اإلفساد. كأما 
، كقد تظاىر على ٙبرٲبهما الدالئل الصرٰبة حكمهما، فهما ٧برمتاف بإٝباع ا٤بسلمْب

 . (ُ)من الكتاب كالسنة كإٝباع األمة
كالغيبة كإف كانت ٧برمة فإهنا تباح ُب أحواؿ للمصلحة. كاَّوز ٥با غرض 

 صحيح شرعي ال ٲبكن الوصوؿ إليو إال ُّا، كىو أحد ستة أسباب. 

                                                                                                                            

 إعانة الطالبْب (،ِّٖ)ص: غاية البياف شرح زبد ابن رسبلف(، ْٖٔ)ص: بشرح قرة العْب=
ابن  -مثبلن –قاؿ (. كمن العلماء كذلك من فصل ُب ا٤بسألة؛  فّٖٓ)ص: هناية الزين(، ِِٖ/ِ)

"الذم دل ت عليو الدالئل الكثّبة الصحيحة الظاىرة أهنا   :(ِِ/ُِب )الزكاجر( ) حجر ا٥بيتمي 
ه ٕبسب اختبلؼ مفسدهتػا، كقد جعلهػا من أيكٌبى جوامع الكلم  ا كضد  كبّبة، لكنها ٚبتلف ًعظىمن

ا٤بسلم حراـ: دمو، كمالو، : ))كلُّ ا٤بسلم على كقتل النفس، بقػولو  ،عىديلةى غٍصب ا٤بػاؿ
كقاؿ: "إف فيها أعظمى العذاب كأشد   كعرضو((، كالغصب كالقتل كبّبتاف إٝباعنا، فكذا ثػىٍلمي الًعرض".

ت رٰبو، كأف أىلها  الن كاؿ، كقد صح  فيها أهنا أرىب الربا، كأهنا لو ميزًجىت ُب ماء البحر ألنتنىٍتو كغّب 
بيوف ُب قبورىم، كبعض ىذه كافيةه ُب   يأكلوف ا١بيف ُب النار، كأف ٥بم رائحة منتنة فيها، كأهنم يػيعىذ 

فمراتب الكذب متفاكتة ٕبسب تفاكت : "قاؿ ا٢بافظ ابن حجر  كوف الًغيبة من الكبائر".
كالغيبة ٚبتلف ٕبسب القوؿ  .قاؿ كقد نص ا٢بديث الصحيح على أف الغيبة كالنميمة كبّبة .مفاسده

" فتح البارم -مثبلن –كال تساكيها الغيبة بقبح ا٣بلقة أك ا٥بيئة  ،القذؼ كبّبةفالغيبة ب ،ا٤بغتاب بو
الغيبة كالنميمة ٧برمتاف بإٝباع  (األذكار)ُب  كأما حكمها فقاؿ النوكم (. كقاؿ: "ُِْ/َُ)

كتعقبو  .ا للرافعي أهنا من الصغائرتبعن  (الركضة)كذكر ُب  .كقد تظاىرت األدلة على ذلك ،ا٤بسلمْب
ألف حد الكبّبة صادؽ  ؛اإلٝباع على أهنا من الكبائر (تفسّبه)ة كنقل أبو عبد اهلل القرطيب ُب ٝباع
ٓب أر من صرح بأهنا من الصغائر إال صاحب  :كقاؿ األذرعي .ألهنا ٩با ثبت الوعيد الشديد فيو ؛عليها

فمن  ؛قل من التفصيلكإذا ٓب يثبت اإلٝباع فبل أ .كصرح بعضهم بأهنا من الكبائر ،كالغزإب (،العدة)
ذكر  :كقد قالوا ضابطها -مثبلن –أك عا٤با ليس كمن اغتاب ٦بهوؿ ا٢بالة ، ا هلل اغتاب كليًّ 

.." كأذل ا٤بسلم ٧بـر ،كقد يشتد تأذيو بذلك ،كىذا ٱبتلف باختبلؼ ما يقاؿ فيو ،الشخص ٗبا يكره
 (.َْٕ/َُفتح البارم )

 (.ّّٕ -ّّٔوكم )ص:( باختصار من كتاب )األذكار(، لئلماـ النُ)
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ُب   ـ النوكمُب )اإلحياء(، كتبعو اإلما كقد ذكرىا اإلماـ الغزإب 
 .(ُ))األذكار( كُب )شرحو لصحيح مسلم(

اغتياب أىل السَب من  ُب: "الغيبة احملرمة عند أىل العلم  قاؿ ابن بطاؿ
 .(ِ)ا٤بؤمنْب، كمن ال يعلن با٤بعاصي، فأما من جاىر بالكبائر فبل غيبة فيو"

توعد اهلل كال ٱبفى ما ُب الغيبة كالنميمة من اإليذاء للمؤمن أك ا٤بؤمنة، كقد 
  الذين يؤذكف ا٤بؤمنْب كا٤بؤمنات بالعذاب ُب اآلخرة، فقاؿ :حمس َٚ ِي َواَّلٍّ

ًٜة جِح ُ٘ ة  ًٙ َذةًٛة ِإَوثْ ْٟ ٠ُٖا ُب َٙ ِد اْخَذ َِ تََصُج٠ا َذ ْْ ة ا َ٘ َٜةِت ثَِيْْيِ  ِ٘ ْؤ ُٙ ْ َِِٜ٘ي َوال ْؤ ُٙ ْ  ىجسيُْؤُذوَن ال
 [.ٖٓ]األحزاب:

٠ُٜا احمس :كقاؿ   َ٘ َٚ آ ِي ة اَّلٍّ َٟ حَّ
َ
ِ يَة خ ّٚ ِ إِنٍّ بَْهَؼ إلٍّ ّٚ َٚ إلٍّ ِ٘ سًِْيا  َْ ْجذَجُِج٠ا 

يًْذة  َ٘ ِخيِٝ 
َ
َٗ أ َٔ َِلْ ُز

ْ
ْن يَأ

َ
ْٗ أ َخُدُز

َ
ُُيِتَّ أ

َ
ْٗ َبْهًؾة خ ُص٠ا َوََل َحْيذَْت َبْهُؾُس ٌٗ َوََل ََتَصٍّ إِثْ

 ٌٗ اٌب رَِخي َ د٠ٍَّ َ إِنٍّ اّلِلٍّ ٠ا اّلِلٍّ ُِ ٠هُ َواتٍّ ُٙ ُذ ْٞ رِ
َٓ  [.ُِ]ا٢بجرات:  ىجسٌَ

يًْذةحمس: ولو ق َ٘ ِخيِٝ 
َ
َٗ أ َٔ َِلْ ُز

ْ
ْن يَأ

َ
ْٗ أ َخُدُز

َ
ُُيِتَّ أ

َ
 قاؿ اإلماـ ا٤باكردم ىجسخ

 :فيو كجهاف" : 
 كما ٰبـر أكل ٢بمو ميتنا ٰبـر غيبتو حيًّا.   :: أمأحدىما

: كما ٲبتنع أحدكم أف يأكل ٢بم أخيو ميتنا كذلك ٯبب أف ٲبتنع عن الثاني
عمل أكل اللحم مكاف الغيبة؛ ألف عادة العرب بذلك غيبتو حيًّا.  قالو قتادة. كاست

 .جارية
  

                                                

كىذه األسباب الستة: األكؿ منها: التظلم. الثا٘ب: االستعانة على تغيّب ا٤بنكر كرد العاصي إٔب الصواب. ( ُ)
الثالث: االستفتاء. الرابع: ٙبذير ا٤بسلمْب من الشر كنصيحتهم. ا٣بامس: أف يكوف ٦باىرنا بفسقو أك 

ركفنا بلقب: كاألعمش، كاألعرج، كاألصم، كاألعمى، بدعتو. السادس: التعريف، فإذا كاف اإلنساف مع
كاألحوؿ، كاألفطس، كغّبىم، جاز تعريفو بذلك بنية التعريف، كٰبـر إطبلقو على جهة التنقص كلو 

(، األذكار ُِٓ/ِأمكن التعريف بغّبه كاف أكٔب. انظر بياف ذلك مفصبلن ُب )إحياء علـو الدين( )
 (.ُِْ/ُٔمسلم ) (، شرح النوكم على صحيحِّْ-َّْ)ص:

 (.ِْٓ/ٗ( شرح صحيح البخارم، البن بطاؿ )ِ)
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 قاؿ الشاعر:
ا         ومهم٢ب وا ٢بمي كفرتػفإف أكل     (ُ)كإف ىدموا ٦بدم بنيت ٥بم ٦بدن
٠هُ حمس ُٙ ُذ ْٞ رِ

َٓ  فيو كجهاف:  ىجسٌَ
 كذلك فاكرىوا الغيبة. ،  : فكرىتم أكل ا٤بيتةأحدىما

 .(ِ)ىوا غيبة الناس": فكرىتم أف يعلم بكم الناس فاكر الثاني
 .(ّ)كفيو استعارة ٛبثيلية، مث ل اغتياب اإلنساف آلخر بأكل ٢بم األخ ميتنا

ْٗ حمس: كُب قولو  َخُدُز
َ
ُُيِتَّ أ

َ
اْب ٛبثيل كتصوير ٤با ينالو ا٤بغتاب من عرض ..ىجسخ

 على أفظع كجو كأفحشو، كفيو مبالغات شٌب:  من يغتابو
 .(ْ)منها: االستفهاـ الذم معناه التقرير

 . (ٓ)كمنها: جعل ما ىو ُب الغاية من الكراىة موصوالن باحملبة
كمنها: إسناد الفعل إٔب أحدكم كاإلشعار بأف أحدنا من األحدين ال ٰبب 

 ذلك. 
كمنها: أف ٓب يقتصر على ٛبثيل االغتياب بأكل ٢بم اإلنساف، حٌب جعل 

 اإلنساف أخنا.

                                                

(، ِّٖ/ُعيوف األخبار ) (،ِٖٕ/ِالبيت للمقنع الكندم من )الطويل(. انظر: الشعر كالشعراء ) (ُ)
(، ا٤بثل السائر ِْ/ِ(، التذكرة ا٢بمدكنية )ِٖٗ(، شرح ديواف ا٢بماسة )ص:َِٗ/ِالعقد الفريد )

 (.َُٖ/ُ(، اإليضاح )ِٖ/ّ)
 (.ّّٓ/ُٔ(، القرطيب )َّٖ/ِِ، كانظر: تفسّب الطربم )(ّّٓ/ٓ( النكت كالعيوف )ِ)
( االستعارة التمثيلية تركيب استعمل ُب غّب ما كضع لو لعبلقة ا٤بشاُّة مع قرينة مانعة من إرادة معناه ّ)

٢بم اإلنساف فضبلن  األصلي. شب و تعأب الغيبة بأكل ٢بم األخ حاؿ كونو ميتنا، كإذا كاف اإلنساف يكره
عن كونو أخنا، كفضبلن عن كونو ميتنا كجب عليو أف يكره الغيبة ٗبثل ىذه الكراىة أك أشد، ٔبامع 

 .الشناعة كالفظاعة ا٤بتعلقة ُب ىذين الفعلْب
االستفهاـ التقريرم الذم ال يقع إال على أمر مسل م عند ا٤بخاطب، فجعلك للشيء ُب حيز االستفهاـ  (ْ)

 (.ِٓٓ/ِٔيقتضي أنك تدعي أنو ال ينكره ا٤بخاطب. التحرير كالتنوير ) التقريرم
لئلشعار بتفظيع حالة ما شبو بو كحالة من ارتضاه لنفسو؛ فلذلك ٓب يقل: أيتحمل أحدكم أف يأكل ٢بم  (ٓ)

 (.ِٔٓ-ِٓٓ/ِٔأخيو ميتنا، بل قاؿ: أٰبب أحدكم. التحرير كالتنوير )
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 .(ُ)ميتنا"كمنها: أف ٓب يقتصر على أكل ٢بم األخ حٌب جعل 
 . (ِ)كفيو من احملسنات الطباؽ بْب )أٰبب( كبْب )فكرىتموه(

 كالغيبة حراـ بداللة ىذه اآلية، كآثار من السنة بعضها صحيح، كبعضها دكنو.
كذلك أهنا تشتمل على مفسدة ضعف ُب أخوة اإلسبلـ. كقد تبلغ الذم 

كألف فيها االشتغاؿ اغتيب فتقدح ُب نفسو عداكة ٤بن اغتابو فينثلم بناء األخوة؛ 
بأحواؿ الناس، كذلك يلهي اإلنساف عن االشتغاؿ با٤بهم النافع لو، كترؾ ما ال 

 .(ّ)يعنيو
: "كُب عن الغيبة بأكل اإلنساف ٢بم إنساف آخر مثلو، ٍب  كقاؿ ابن األثّب

ٓب يقتصر على ذلك حٌب جعلو ميتنا، ٍب جعل ما ىو ُب الغاية من الكراىة موصوالن 
فهذه أربع دالالت كاقعة على ما قصدت لو مطابقة للمعُب الذم كردت من باحملبة؛ 

ا؛  أجلو؛ فأما جعل الغيبة كأكل اإلنساف ٢بم إنساف آخر مثلو فشديد ا٤بناسبة جدن
ألف الغيبة إ٭با ىي ذكر مثالب الناس، كٛبزيق أعراضهم، كٛبزيق العرض ٩باثل ألكل 

يق على ا٢بقيقة، كأما جعلو كلحم األخ اإلنساف ٢بم من يغتابو؛ ألف أكل اللحم ٛبز 
فلما ُب الغيبة من الكراىة؛ ألف العقل كالشرع ٦بتمعاف على استكراىها، آمراف بَبكها 
كالبعد عنها، ك٤با كانت كذلك جعلت ٗبنزلة ٢بم األخ ُب كراىتو، كمن ا٤بعلـو أف ٢بم 

أخيو، فهذا اإلنساف مستكره عند إنساف آخر، إال أنو ال يكوف مثل كراىتو ٢بم 
القوؿ مبالغة ُب استكراه الغيبة، كأما جعل اللحم ميتنا فمن أجل أف ا٤بغتاب ال يشعر 
بغيبتو كال ٰبس ُّا، كأما جعلو ما ىو ُب الغاية من الكراىة موصوالن باحملبة فلما 
جبلت عليو النفوس من ا٤بيل إٔب الغيبة كالش هوة ٥با مع العلم بقبحها؛ فانظر أيها 

                                                

(، البحر احمليط ُب ّٔٓ/ّ(، تفسّب النسفي )ُّٔ/ٓالبيضاكم )(، تفسّب ّّٕ/ْ( انظر: الكشاؼ )ُ)
 (.َِٓ/ٗالتفسّب )

الطباؽ: ا١بمع بْب الشيء كضده ُب الكبلـ، كىو نوعاف: طباؽ اإلٯباب: كىو ما ٓب ٱبتلف فيو   (ِ)
 الضداف إٯبابنا كسلبنا. كطباؽ السلب: كىو ما اختلف فيو الضداف إٯبابنا كسلبنا. انظر ذلك مفصبلن ُب

  (.ِِّ-ِِٗ/ِ)ٙبقيقنا إلٛباـ الدراية لقراء النقاية( )
 (.ِٔٓ/ِٔالتحرير كالتنوير ) (ّ)
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إٔب ىذه الكناية ٘بدىا من أشد الكنايات شبهنا؛ ألنك إذا نظرت إٔب كل ا٤بتأمل 
 .(ُ)كاحدة من تلك الدالالت األربع الٍب أشرنا إليها كجدهتا مناسبة ٤با قصدت لو"

كعلى ىذا فيجب الكف عن ذكر الناس ٗبا يكرىوف، سواء كاف ذلك فيهم، أك 
سيسلط عليك من   ليس فيهم، كاعلم أنك إذا نشرت عيوب أخيك فإف اهلل

 . (ِ)ينشر عيوبك، جزاءن كفاقنا
يا معشر من آمن بلسانو ولم يدخل اإليماف قلبو: كقد جاء ُب ا٢بديث: ))

ال تغتابوا المسلمين، وال تتبعوا عوراتهم؛ فإنو من اتبع عورة أخيو المسلم يتبع 
 .(ّ)((جوؼ بيتو ياهلل عورتو، ومن يتبع اهلل عورتو يفضحو ولو ف

يا معشر من أسلم بلسانو ولم يفض اإليماف إلى قلبو: ال تؤذوا ية: ))كُب ركا
المسلمين، وال تعيروىم، وال تتبعوا عوراتهم؛ فإنو من يتبع عثرات أخيو المسلم 

 . (ْ)((جوؼ رحلو ييتبع اهلل عورتو، ومن يتبع اهلل عورتو يفضحو ولو ف
 ،ـ كال ُب الصبلةأدركنا السلف كىم ال يركف العبادة ُب الصو  :كقاؿ بعضهم

  .كلكن ُب الكف عن أعراض الناس
 .    (ٓ)إذا أردت أف تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك : كقاؿ ابن عباس

  
                                                

 (.ُُٗ/ِا٤بثل السائر ُب أدب الكاتب كالشاعر ) (ُ)
 (.ِٓانظر: تفسّب ا٢بجرات كا٢بديد، ٧بمد بن صاّب العثيمْب )ص: (ِ)
ء: أخرجو ابن أيب الدنيا ُب )الصمت( ( ا٢بديث مركم عن الرباء، كعن أيب برزة األسلمي. حديث الرباّ)

[، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ِِْ[، كٛباـ ]َّٓ[، كالركيا٘ب ]ُٕٓٔ[، كأبو يعلى ]ُٕٔ]
حديث أيب برزة: أخرجو أٞبد  (: "ركاه أبو يعلى، كرجالو ثقات".ّٗ/ٖ[. قاؿ ا٥بيثمي )ُِّٗ]
[، ِّْٕ[، كأبو يعلى ]ُٖٔ[، كابن أيب الدنيا ُب )الصمت( ]َْٖٖ[، كأبو داكد ]ُٕٕٔٗ]

   [.ُُِْٔ[. كالبيهقي ]ُُِّكالركيا٘ب ]
[ كقاؿ: "حسن َِِّا٢بديث مركم عن ابن عمر، كابن عباس. حديث ابن عمر: أخرجو الَبمذم ] (ْ)

(: "ركاه الطربا٘ب، ْٗ/ٖ[. قاؿ ا٥بيثمي )ُُْْْغريب. حديث ابن عباس: أخرجو الطربا٘ب ]
 كرجالو ثقات".

 (.ُٖ/ِ(، الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر )ُّْ/ ّعلـو الدين ) ( انظر: إحياءٓ)
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لما عرج بي مررت : ))قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كعن أنس بن مالك 
بقـو لهم أظفار من نحاس يخمشوف وجوىهم وصدورىم، فقلت: من ىؤالء يا 

 .(ُ)((ذين يأكلوف لحـو الناس، ويقعوف في أعراضهمقاؿ: ىؤالء ال جبريل،
: "كأكل ٢بـو الناس يصدؽ على النميمة  قاؿ ا٢بافظ ابن حجر

 .(ِ)كالغيبة"
: حسبك من صفية كذا ككذا. قاؿ قالت: قلت للنيب  كعن عائشة 

لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر بعض الركاة: تعِب قصّبة، فقاؿ: ))
ما أحب أني حكيت إنسانًا وأف لي  كيت لو إنساننا فقاؿ: ))((، قالت: كحلمزجتو

 .(ّ)((كذا وكذا
: "مزجتو: أم: خالطتو ٨بالطة يتغّب ُّا طعمو أك رٰبو؛  قاؿ اإلماـ النوكم

لشدة نتنها كقبحها. كىذا ا٢بديث من أعظم الزكاجر عن الغيبة أك أعظمها، كما 
٠َى حمسا٤ببلغ. أعلم شيئنا من األحاديث يبلغ ُب الذـ ٥با ىذا  َٟ ْ ِٚ ال َُ َن ة َحِْٜف َ٘ إِْن  3َو

٠َ إَِلٍّ وَْْحٌ ي٠َُْح  نسأؿ اهلل الكرٙب لطفو كالعافية من كل  .[ْ-ّ]النجم: ىجس4ُٞ
 .(ْ)مكركه"

فارتفعت ريح جيفةو منتنة،  قاؿ: كنا مع النيب  كعن جابر بن عبد اهلل 
ن يغتابوف أتدروف ما ىذه الريح؟ ىذه ريح الذي: ))فقاؿ رسوؿ اهلل 

 .(ٓ)((المؤمنين

                                                

[، كالطربا٘ب ُٕٖ[، كا٣برائطي ُب )مساكئ األخبلؽ( ]ْٖٕٖ[، كأبو داكد ]َُّّْ( أخرجو أٞبد ]ُ)
[. قاؿ العراقي ِِٖٔ[، كالضياء ]َِٗٔ[، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ُٖب )األكسط( ]

ا َُّّ)ص: ، كا٤بسند أصح".(: "أخرجو أبو داكد مسندن  كمرسبلن
 (.ُْٕ/َُفتح البارم )( ِ)
 ( تقدـ.ّ)
 (.ّّٖاألذكار )ص: (ْ)
[، كُب ٗٔ[، كابن أيب الدنيا ُب )ذـ الغيبة( ]ِّٕ[، كالبخارم ُب )األدب( ]ُْْٖٕ( أخرجو أٞبد ]ٓ)

 =(: "ركاهُٗ/ٖ[. قاؿ ا٥بيثمي: )ُّٖ[، كا٣برائطي  ُب )مساكئ األخبلؽ( ]ُِٔ)الصمت( ]
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كعن القاسم بن عبد الرٞبن الشامي، ٠بعت ابن أيٍـّ عىٍبدو ]يعِب: ابن مسعود 
 يقوؿ: من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه اهلل ُّا خّبنا ُب الدنيا كاآلخرة، كمن ]

ة اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه اهلل ُّا ُب الدنيا كاآلخرة شرًّا، كما التقم أحد لقم
شرًّا من اغتياب مؤمن، إف قاؿ فيو ما يعلم، فقد اغتابو، كإف قاؿ فيو ٗبا ال يعلم فقد 

 .(ُ)ُّتو
ال تحاسدوا، وال تناجشوا، : ))قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كعن أيب ىريرة 

وال تباغضوا، وال تدابروا، وال يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد اهلل إخوانًا 
((، كيشّب  يظلمو وال يخذلو، وال يحقره التقوى ىاىناالمسلم أخو المسلم، ال

بحسب امرئ من الشر أف يحقر أخاه المسلم، كل إٔب صدره ثبلث مرات. ))
 .(ِ)((المسلم على المسلم حراـ، دمو، ومالو، وعرضو

فإف دماءكم وأموالكم أنو قاؿ: )) عن النيب  عن أيب بكرة ك 
ا، في شهركم ىذا، أال ليبلغ الشاىد وأعراضكم، عليكم حراـ، كحرمة يومكم ىذ

 .(ّ)((منكم الغائب
االستطالة  :إف من أربى الرباقاؿ: )) عن النيب   عن سعيد بن زيدك 

 .(ْ)((في عرض المسلم بغير حق
كقد كرد ُب النميمة من اآليات كاألحاديث ما يدؿ على أهنا من كبائر 

َٙ حمس: اهلل الذنوب. قاؿ  ُ َزةٍ ل َٙ ُٞ  ِ
ٌٔ ُِٕكّ ةٍز حمس: كقاؿ [، ُ]ا٥بمزة: ىجسَزةٍ َويْ ٍّٙ َٞ

ِٙيمٍ  َٜ ِ ةٍء ث  أم: غي اب، أك مغتاب للناس.  ،[ُُ]القلم: ىجسَمظٍّ
  

                                                                                                                            

(: أخرجو أٞبد كالبخارم ُب َْٕ/َُ، كرجالو ثقات". كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر ُب )الفتح( )أٞبد=
 )األدب ا٤بفرد( بسند حسن.

  (.ِِٕ[ بإسناد صحيح. انظر: صحيح األدب )ص:ّْٕ( أخرجو البخارم ُب )األدب ا٤بفرد( ]ُ)
 [.ِْٔٓ( صحيح مسلم ]ِ)
 [.ُٕٗٔمسلم ] [،ْْٕٕ، َٖٕٕ، َٓٓٓ، َْْٔ، َُٓ( صحيح البخارم ]ّ)
 ( تقدـ.ْ)
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ِٙيمٍ حمس َٜ ِ ةٍء ث  ساع بالكبلـ بْب الناس على كجو اإلفساد بينهم.  ىجسَمظٍّ
 ك)يهمز( ك)يلمز( ك)يعيب( كاحد. 

  .: الذم يأكل ٢بـو الناس(ا٥بماز)قاؿ أىل التأكيل: 
 م ا٤بشاؤكف بالنميمة، ا٤بفرقوف بْب األحبة، الباغوف للرباء العيب. كيقاؿ: ى

 .(ُ): كالن مُّ: إظهار ا٢بديث بالوشاية، كالنميمة: الوشاية قاؿ الراغب
 . (ِ)((ال يدخل الجنة نماـ: ))كقاؿ 
 . (ّ)((ال يدخل الجنة قَػتَّات: ))كقاؿ 

 .-كما تقدـ-  : النماـ(القتات)ك
ٕبائط من حيطاف ا٤بدينة، أك مكة،  قاؿ: مر النيب   كعن ابن عباس

يعذباف، وما يعذباف في  : ))فسمع صوت إنسانْب يعذباف ُب قبورٮبا، فقاؿ النيب 
بلى، كاف أحدىما ال يستتر من بولو، وكاف اآلخر يمشي ٍب قاؿ: )) ،((كبير

رة، فقيل ٍب دعا ٔبريدة، فكسرىا كسرتْب، فوضع على كل قرب منهما كس ،((بالنميمة
أك:  ،((لعلو أف يخفف عنهما ما لم تيبسالو: يا رسوؿ اهلل، ٓب فعلت ىذا؟ قاؿ: ))

 .(ْ)((إلى أف ييبسا))

                                                

(. ِْٕ/َُ(، كانظر: فتح البارم، البن حجر )ِْٗ/ٗ( انظر: شرح صحيح البخارم، البن بطاؿ )ُ)
 (.ِٖٓا٤بفردات، مادة: )ٖب( )ص:

 [.َُٓ(  ]ُٖٔ( صحيح مسلم )ِ)
 [.َُٓ( ]ُٗٔ[، مسلم )َٔٓٔ( صحيح البخارم ]ّ)
 ()كما يعذباف ُب كبّب()[. ِِٗمسلم ] [،َٓٓٔ، َِٓٔ، ُُّٔ، ُِٖ، ُِٔ( صحيح البخارم ]ْ)

قد ذكر العلماء فيو تأكيلْب، أحدٮبا: أنو ليس بكبّب ُب زعمهما. كالثا٘ب: أنو ليس بكبّب تركو عليهما. 
ركل ثبلث ركايات:  ()ال يستَب()تأكيبلن ثالثنا، أم: ليس بأكرب الكبائر.  كحكى القاضي عياض 

ككلها صحيحة، كمعناىا: ال يتجنبو كيتحرز منو. شرح  ،()يستربئ()ك (،)يستنزه()ك (،)يستَب()
 (.ْٔ/ِ(، إكماؿ ا٤بعلم، للقاضي عياض )َِِ -َُِ/ّالنوكم على صحيح مسلم )
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ا  كعن عبد اهلل بن مسعود  أال أنبئكم ما قاؿ: )) قاؿ: إف ٧بمدن
ا  ،((اْلَعْضُو؟ ىي النَِّميَمة اْلَقاَلُة بين النَّاس  إف الرجل َيْصُدؽُ قاؿ: )) كإف ٧بمدن

ابًا يًقا، ويكذب حتى يكتب َكذَّ  .(ُ)((حتى يكتب ِصدّْ
تجد من شر الناس يـو القيامة : ))قاؿ: قاؿ النيب  كعن أيب ىريرة 

 .  (ِ)((ذا الوجهين، الذي يأتي ىؤالء بوجو، وىؤالء بوجو :عند اهلل
ا كاف ذك الوجهْب شر  : " قاؿ القرطيب ؛ ا٤بنافقْب و حاؿي الناس؛ ألف  حالى  إ٭ب 

ركر، كالتقاطع، الناس، كالشُّ  بْب ل الفسادى خً دٍ ق بالباطل كالكذب، يي تملٍّ إذ ىو مي 
  .(ّ)"كالعداكة، كالبغضاء

إنو من شرار الناس فسببو  :ُب ذم الوجهْب قولو : "كقاؿ اإلماـ النوكم 
كىو  ،ألنو نفاؽ ٧بض ككذب كخداع كٙبيل على اطبلعو على أسرار الطائفتْب ؛ظاىر

كىي مداىنة  ،كيظهر ٥با أنو منها ُب خّب أك شر ،ٌب كل طائفة ٗبا يرضيهاالذم يأ
 . (ْ)"٧برمة

 :فقاؿ كبّبة صاحبالوجهْب  ذا )الزكاجر( ُب حجر ا٥بيتمي  بني ا كىعىد  
كىو ذك الوجهْب الذم ال  ،سانْبذم اللٍّ  كبلـي   :لكبّبة الثالثة كا٣بمسوف بعد ا٤بائتْب"ا

 .(ٓ)"ايكوف عند اهلل كجيهن 

                                                

بكسر العْب كفتح الضاد -[. ىذه اللفظة رككىا على كجهْب، أحدٮبا: )اٍلًعضىو( َِٔٔ( صحيح مسلم ]ُ)
. -بفتح العْب كإسكاف الضاد على كزف الوجو-ٍضو( . كالثا٘ب: )اٍلعى -ا٤بعجمة على كزف العدة كالزنة

كىذا الثا٘ب ىو األشهر ُب ركايات ببلدنا، كاألشهر ُب كتب ا٢بديث، ككتب غريبو، كاألكؿ أشهر ُب  
كتب اللغة. كنقل القاضي أنو ركاية أكثر شيوخهم، كتقدير ا٢بديث كاهلل أعلم: )أال أنبئكم ما العضو 

(، إكماؿ ا٤بعلم، للقاضي ُٗٓ/ُٔح النوكم على صحيح مسلم )الفاحش الغليظ التحرٙب(. شر 
 (.ّٗ/ٖعياض )

 [.ِِٔٓ[، مسلم ]َٖٓٔ، ّْْٗ( صحيح البخارم ]ِ)
 (.ْٖٕ/ٔ) ا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيص كتاب مسلم (ّ)
 (.َٖ/ُٔشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ْ)
 (.ّٗ/ِ) الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر (ٓ)
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 ؛الذم يتكلم بْب اٍلميتػىعىاًديػىٍْبً ا٤بتخاصمْب اللسانْب : ذككقاؿ ا٣بادمي 
 .(ُ)ا للهب الفتنةكإيقاظن  ،ا لنّباف ا٣بصومةإيقادن 

ألنو  ؛حراـ ، كىوالتحريش بْب الناس بقصد اإلفسادكيدخل ُب ىذا الباب: 
 كسيلة إلفساد ذات البْب، كاهلل ال ٰبب الفساد. 

قاؿ: قاؿ   عن أيب الدرداء :جاء ُب ا٢بديثلنميمة. كمن صور التحريش: ا
، قالوا: ((أال أخبركم بأفضل من درجة الصياـ والصالة والصدقة)): رسوؿ اهلل 
 .(ِ)((صالح ذات البين، فإف فساد ذات البين ىي الحالقة))بلى، قاؿ: 

                  
  البؼتان واإلفكاآلفظ الثالثظ:                    

  : يز بينهما وبين الغيبةيالبهتاف واإلفك والتم التحذير من - ٔ
"الغيبة: ذكر الغائب ٗبا فيو ٩ب ا يكرىو، كإذا ٓب يكن ذلك  : قاؿ ابن ا١بوزم

 .(ّ)ًفيو كاف ُّتاننا، كالبهت: الكذب الذم يتحّب منو كيعجب من إفراطو"
بفتح ا٥باء -((: ووإف لم يكن فيو ما تقوؿ فقد بهت)): كىو ا٤براد من قولو 

 .-ا٤بخففة كتشديد التاء على ا٣بطاب
فػىرىٍميي الربمء بػىٍهته لو. يقاؿ: بػىهىتُّوي بػىٍهتنا كىبػىهىتنا كىبػيٍهتىاننا إذا قاؿ عليو ما ٓب يفعٍلو. 

تى الر جػػػػػكىو بػىه   . كيقاؿ: ًُّى إذا دىًىشى  -بالكسر بوزف علم–ل ػػػاته كا٤بقوؿ لو مىبػٍهيوته
. ، كما قاؿ اهلل  كٙبىىّب  تى َِٟخ حمس: كبػىهيتى )بًالض مٍّ( ظرؼ مثليو، كأفصح منهما: ًُّي َذُج

                                                

 (.ِّٗ /ّ) بريقة ٧بمودية (ُ)
[، كقاؿ: "حسن صحيح"، كأخرجو أيضنا: ابن حباف َِٗٓ[، كالَبمذم ]ُْٗٗ( أخرجو أبو داكد ]ِ)

[َِٓٗ.] 
 (.ٕٖٓ/ّكشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب ) (ّ)
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رَ  ٍَ ِي َز ًيت. [؛ ِٖٓ]البقرة: ىجساَّلٍّ ألن و يقاؿ: رجل مىبػٍهيوت، كال يقاؿ: بىاًىته كال ُّى
 .(ُ) قالو الًكسىائي

 كقد قيل: إف البهتاف: الكذب الذم يدىش كيوقع ُب الفضيحة، كالرمي بالزنا
ك٫بوه، فهو أخص من مطلق الكذب؛ ألف البهتاف ال بد  أف يكوف معو فضيحة، 

 ٖببلؼ الكذب فإنو أعم من أف يكوف معو فضيحة أك ال.
قاؿ:  أف رسوؿ اهلل  عبادة بن الصامت عن  :كقد جاء ُب ا٢بديث 

ا، وال تسرقوا، وال تزنوا، وال تقتلوا بايعوني على أف ال تشركوا باهلل شيئً ))
(( الدكم، وال تأتوا ببهتاف تفترونو بين أيديكم وأرجلكم، وال تعصوا في معروؼأو 

 (؛ أم: ٚبتلقونو كتتقولونو من عند أنفسكم. تفَبكنو. فقولو: )(ِ)ا٢بديث
َٚ حمس :كقاؿ اهلل  ْن ََل يُْْشِْك

َ
َّ لََعَ أ َٜ َٜةُت ُحجَةيِْه ِ٘ ْؤ ُٙ ْ ة اَلٍِِّبَّ إَِذا َجةَءَك ال َٟ حَّ

َ
يَة خ

 ِ ُٝ َبْيَ  ثِةّلِلٍّ ََتِيَٜ ٍْ ذَةٍن َح ْٟ تَِي ثُِج
ْ
ٍّٚ َوََل يَأ ُٞ ْوََلَد

َ
َٚ أ ُذْٖ ِْ َٚ َوََل يَْزجَِي َوََل َح َطحْبًة َوََل يََّْسِْر

٠ ٍُ َ َد َ إِنٍّ اّلِلٍّ ٍّٚ اّلِلٍّ ُٟ َ ٍّٚ َواْشَذْيٍِْر ل ُٟ ْهُروٍف َذَجةيِْه َ٘ َّ ِِف  ٍّٚ َوََل َحْهِػيَٜ ِٟ رُْجِٖ
َ
ٍّٚ َوأ ِٟ يِْدي

َ
ٌر خ

ٌٗ رَخِ   [.ُِ]ا٤بمتحنة: ىجسي
َِِٜ٘ي حمس :كالبهتاف إ٭با يكوف ُب الباطل كما قاؿ اهلل  ْؤ ُٙ ْ َٚ يُْؤُذوَن ال ِي َواَّلٍّ

ًٜة جِح ُ٘ ة  ًٙ َذةًٛة ِإَوثْ ْٟ ٠ُٖا ُب َٙ ِد اْخَذ َِ تََصُج٠ا َذ ْْ ة ا َ٘ َٜةِت ثَِيْْيِ  ِ٘ ْؤ ُٙ ْ  [.ٖٓ]األحزاب: ىجسَوال
 . (ّ)باطل ُب كجهو"أف يقاؿ لو ال :"كأصل البهت : قاؿ اإلماـ النوكم

"البػىٍهت: استقبالك بأمر تٍقًذفيو بو كىو منو برمء  : كقاؿ صاحب )العْب(
 . (ْ)ال يعلمو"

 كقد يكوف البهت ُب غيبة.

                                                

(،  هتذيب ِْْ/ُ(، كانظر: مادة: )ُّت( ُب )الصحاح(، للجوىرم )ُّٖ/ٓ( انظر: تفسّب القرطيب )ُ)
 (. ُِّ/ٔاللغة، لؤلزىرم )

 [.ْٖٕٔ، ُِّٕ، َُٖٔ، ِّٖٗ، ُٖرم ]صحيح البخا( ِ)
 (.ُِْ/ُٔشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ّ)
 (.ُْٓ/ُ(، عمدة القارم )ُِّ/ٔ(، كانظر: هتذيب اللغة )ّٓ/ْالعْب ) (ْ)
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الغيبة  :الغيبة ثبلثة أكجو كلها ُب كتاب اهلل  : قاؿ ا٢بسن
 كاإلفك كالبهتاف. 

 أف تقوؿ ُب أخيك ما ىو فيو. يفه (:الغيبة)فأما 
 فأف تقوؿ فيو ما بلغك عنو.  (:اإلفك)كأما 
 . (ُ)فأف تقوؿ فيو ما ليس فيو (:البهتاف)كأما 

يقوؿ: لو مر بك رجل أقطع،  قاؿ: ٠بعت معاكية بن قيرة   كعن شعبة
 .(ِ): فذكرتو أليب إسحاؽ فقاؿ: صدؽ فقلت: ىذا أقطع كاف غيبة. قاؿ شعبة

 
  صناتقذف المح اآلفظ الرابطظ:                   

كشر مستطّب: ، الٍب يَبتب عليها فساد عظيم ا٤بنكرة آفات اللسافإف من  
 من كبائر الذنوب قذؼ احملصنات؛ كلذلك من غافبلتقذؼ احملصنات ا٤بؤمنات ال

َٜةِت حمس: قاؿ اهلل . ا٤بتوعد عليها بالعذاب ُب اآلخرة ْدَػ ُٙ ْ َٚ يَْرُم٠َن ال ِي إِنٍّ اَّلٍّ
َِٜ٘ة ْؤ ُٙ ْ ٌٗ إَْيةٌََِلِت ال ْٗ َنَذاٌب َنِلي ُٟ َ ِ َول جْيَة َواْْلِخَرة ٠ُٜا ِِف الَّ ْٗ  Gِت ُٕهِ ِٟ ُد َنَٖيْ َٟ ي٠ََْم تَْظ

٠َُٖن  َٙ ة ََك٠ُٛا َحْه َٙ ِ ْٗ ث ُٟ رُْجُٖ
َ
ْٗ َوأ ِٟ يِْدي

َ
ْٗ َوخ ُٟ لِْصجَُذ

َ
ٍَّ  Hخ ُٗ اِْلَ ُٟ َٜ ُ دِي ُٗ اّلِلٍّ ِٟ هٍِذ ي٠ٌَُِّي َ٘ ي٠َْ

٠َ اِلَْ  ُٞ  َ نٍّ اّلِلٍّ
َ
٠َن أ ُٙ جُِي َويَْهَٖ ُٙ ْ  [.ِٓ-ِّ]النور: ىجسIََّ ال

اجتنبوا السبع قاؿ: )) عن النيب  عن أيب ىريرة  :كجاء ُب ا٢بديث
الشرؾ باهلل، والسحر، وقتل ((، قالوا: يا رسوؿ اهلل كما ىن؟ قاؿ: ))الموبقات

النفس التي حـر اهلل إال بالحق، وأكل الربا، وأكل ماؿ اليتيم، والتولي يـو 
 .(ّ)((لمحصنات المؤمنات الغافالتالزحف، وقذؼ ا

                                                

 (.ّّٓ/ُٔ(، تفسّب القرطيب )ّّْ/ٓ( انظر: تفسّب ا٤باكردم )النكت كالعيوف( )ُ)
 (.ّّْ/ٔ(، اَّالسة كجواىر العلم )ُُٓ/ٓ(، احملرر الوجيز )َّٕ/ِِ( انظر: تفسّب الطربم )ِ)
 [.ٖٗ[، مسلم ]ٕٖٓٔ، ِٕٔٔ( صحيح البخارم ]ّ)
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َٜةتِ حمس: قولو  ْدَػ ُٙ ْ َٚ يَْرُم٠َن ال ِي أم: العفائف ٩با رمْب بو من ، ىجسإِنٍّ اَّلٍّ
، كال (ُ)عنها على اإلطبلؽ ٕبيث ٓب ٱبطر ببا٥بن شيء منها ىجسإَْيةٌََِلتِ حمسالفاحشة. 

. ففيها من الداللة على كماؿ النزاىة ما ليس ُب )احمل  صنات(،من مقدماهتا أصبلن
َٜةتِ حمس أم: السليمات الصدكر التقيات القلوب عن كل سوء. ِ٘ ْؤ ُٙ ْ أم: ا٤بتصفات  ،ىجسال

باإلٲباف بكل ما ٯبب أف يؤمن بو من الواجبات كاحملظورات كغّبىا، إٲباننا حقيقيًّا 
 . (ِ)تفصيليًّا كما ينبئ عنو تأخّب ا٤بؤمنات عما قبلها مع أصالة كصف االٲباف

: "كا٤براد باحملصنات ىنا: العفائف، كبالغافبلت:  قاؿ اإلماـ النوكم
 .(ّ)الغافبلت عن الفواحش كما قذفن بو"

كأٝبع  .: ك"ناب ذكر رمي النساء عن ذكر رمي الرجاؿ قاؿ ابن بطاؿ
، كأف من  ا٤بسلموف أف حكم احملصنْب ُب القذؼ كحكم احملصنات قياسنا كاستدالالن

ة مؤمنة. كجاءت األخبار ر  كمن قذؼ حي   ،ٜبانوف قذؼ حرًّا عفيفنا مؤمننا عليو ا٢بدُّ 
احملصنات، كأف ذلك من الكبائر. قاؿ ا٤بهلب: إ٭با  يرم بالتغليظ ُب عن النيب 

نار  إذا أراد أف يأخذ عبده ُّا أكبقو ُب موبقات؛ ألف اهلل  ٠باىا رسوؿ اهلل 
 .(ْ)جهنم"

نتهم على من كمن شأف كثّب من الظلمة أهنم مع ظلمهم يستطيلوف بألس
٠ِْل حمس :ظلموه، كينالوف من عرضو. كقد قاؿ اهلل  َِ َٚ إْ ِ٘ ٠ءِ  َر ثِةلصَّ ْٟ ُ اْْلَ ََل ُُيِتَّ اّلِلٍّ

ة ًٙ ِٙيًهة َنِٖي ُ َش َٗ َوََكَن اّلِلٍّ ْٚ ُكِٖ َ٘ َٚ حمس: كقاؿ [، ُْٖ]النساء: ىجسإَِلٍّ  ِي َواَّلٍّ
 ْْ ة ا َ٘ َٜةِت ثَِيْْيِ  ِ٘ ْؤ ُٙ ْ َِِٜ٘ي َوال ْؤ ُٙ ْ ًٜةيُْؤُذوَن ال جِح ُ٘ ة  ًٙ َذةًٛة ِإَوثْ ْٟ ٠ُٖا ُب َٙ ِد اْخَذ َِ  ىجستََصُج٠ا َذ

 [.ٖٓ]األحزاب:

                                                

 (: "الغفلة عن الشيء: ىي أال ٱبطر ذلك ببالو".ُِٔ)ص: (التعريفات) ُب( قاؿ ُ)
 (.ُٓٔ/ٔتفسّب أيب السعود )انظر: ( ِ)
 (.ْٖ/ِ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ّ)
 (.ِٖ/ِْ(، كانظر: عمدة القارم )ْٖٗ/ٖيح البخارم، البن بطاؿ )( شرح صحْ)
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: "كىذا ىو البهت البْب أف ٰبيٍكىى أك يػينػٍقىلى عن قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب 
 .(ُ)ا٤بؤمنْب كا٤بؤمنات ما ٓب يفعلوه، على سبيل العيب كالتػ نػىقًُّص ٥بم"

إف من قاؿ: )) يب عن الن  عن سعيد بن زيد :كقد جاء ُب ا٢بديث
 .(ِ)((االستطالة في عرض المسلم بغير حق :أربى الربا

: إطالة اللساف. كأصل التطاكؿ: استحقار الناس كالَبفع ((االستطالة))ك
عليهم، كالوقيعة فيهم. بنحو قذؼ أك سب. كأصل الربا: الزيادة كالكثرة لغة، كأما 

كإ٭با يكوف ىذا أشدىا ٙبرٲبنا؛ ألف شرعنا فهو معركؼ بأنواعو احملرمة ُب كتب الفقو، 
 العرض عند أرباب الكماؿ أعز على النفس من ا٤باؿ.

أف يتناكؿ منو أكثر ٩با  :: كاالستطالة ُب عرض ا٤بسلم قاؿ البيضاكم
يستحقو على ما قاؿ لو أك أكثر ٩با رخص لو فيو كعده من عداده، ٍب فضلو على 

؛ فإف العرض شرعنا كعقبلن أعز على النفس سائر أفراده؛ ألنو أكثر مضرة كأشد فسادنا
 من ا٤باؿ، كأعظم منو خطرنا.

كقد قالوا: إف عرض اإلنساف كلحمو، كأنو كما ٰبـر أكل ٢بمو ٙبـر االستطالة 
 ُب عرضو.

على حل استباحة العرض ُب مواضع ٨بصوصة، كجرح الشاىد،  ((بغير حق)) 
تحذير. كقوؿ الدائن ُب كذكر مساكئ ا٣باطب كا٤ببتدعة كالفسقة على قصد ال
 .(ّ)ا٤بماطل: )مطلِب حقي(، ك٫بو ذلك ٩با ىو مبْب ُب الفركع

قذؼ احملصنات ا٤بؤمنات الغافبلت من صور الكذب الٍب كيتبْب ٩با تقدـ أف 
تتناكؿ العرض، كىي من الضركرات ا٣بمس الٍب أتت الشريعة برعايتها كاحملافظة 

                                                

 (.َْٖ/ٔ( تفسّب ابن كثّب )ُ)
[، كالبيهقي ّٕٓ[، كالطربا٘ب ]ُِْٔ[، كالبزار ]ْٕٖٔ[، كأبو داكد ]ُُٓٔأخرجو أٞبد ] (ِ)

(: "ركاه أٞبد، كالبزار كرجاؿ أٞبد رجاؿ َُٓ/ٖ[. قاؿ ا٥بيثمي )َُُٕ[، كالضياء ]ُُِِٕ]
 يح غّب نوفل بن مساحق، كىو ثقة".الصح

 (.ُّٓ/ِ(، فيض القدير )ُّٖٓ/ ٖ( انظر: مرقاة ا٤بفاتيح )ّ)
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ألف العرض عند أرباب  ا٣بطر كاألثر؛عليها؛ كلذلك كاف الطعن ُب العرض عظيم 
 .-كما تقدـ-الكماؿ أعز على النفس من ا٤باؿ 

 :  حساف بن ثابتقاؿ 
 دى الًعٍرًض ُب ا٤باؿً عٍ ال بىارىؾى اهللي بػى        وي ػػػػػػسي نٍّ ي ٗبإب ال أدى ضً رٍ وفي عً صي أى     

 (ُ)اؿً تى دىل ٗبيحٍ كلٍستي لًلًعٍرًض إف أكٍ       وي عي أٍٝبى ل فى دى كٍ أحتاؿي للماًؿ إف أى 
 

 المجادلظ بالباطل اآلفظ الخامدظ:                  
 :المجادلة بالباطل التحذير من - ٔ

الفرقة كالتقاطع كالتدابر ؛ فهو يورث ا١بدؿ بالباطل :آفات اللساف أعظم منإف 
كالباعث عليو: إيغار صدكر بعضهم على بعض، كىو من أسباب بْب ا٤بسلمْب، 

 ات، كنصرة النفس، كالتعصب، كاتباع ا٥بول. االعتداد بالذ
إف  ا١بدؿ إذا ٓب يكن قائمنا على أساس من العلم كا٤بوضوعية، أك كانت الغاية 
منو: االنتصار للنفس، كأيضنا إذا ٓب يكن من يتصدل إلظهار ا٢بق حاضر الذىن، 

ٔب كبعيد النظر، كقادرنا على إقامة ا٢بجة على خصمو، ككاف عاجزنا عن ردٍّه إ
، يلبس ا٢بق بالباطل، كيصدُّ عن  مسلمات عقلية متفق عليها، فإنو جدؿ مذمـو

ِ ثَِيْْيِ ِنٍْٖم َويَتٍّجُِم ُكٍّ َطيَْفةٍن حمس: ا٥بداية، قاؿ اهلل  َةدُِل ِِف اّلِلٍّ ُِ  ْٚ َ٘ َٚ اَلٍّةِس  ِ٘ َو
ُٝ َويَ  3َمرِيٍد  َّٖ ُٝ يُِؾ ٍّٛ

َ
هُ ٌَد ْٚ د٠َََلٍّ َ٘  ُٝ ٍّٛ

َ
ذَِت َنَٖيِْٝ خ هِْيِ ُْ ِديِٝ إَِل َنَذاِب الصٍّ  -ّ]ا٢بج: ىجس4ْٟ

ٍِْٜي حمس [،ْ ُ٘ ًدى َوََل ِْذَةٍب  ُٞ ِ ثَِيْْيِ ِنٍْٖم َوََل  َةدُِل ِِف اّلِلٍّ ُِ  ْٚ َ٘ َٚ اَلٍّةِس  ِ٘ زَةِِنَ  8َو
 ِ ِٔ اّلِلٍّ ْٚ َشبِي ٍّٔ َخ ِ حمس :كقاؿ  [،ٗ -ٖ]ا٢بج: ىجسِنْفٍِِٝ ِِلُِؾ َةدِل٠َُن ِِف آيَةِت اّلِلٍّ ُِ  َٚ ِي  اَّلٍّ

                                                

، أحفظ (:أصوف) ىػ[. كقولو:ُُْْ(، دار الكتب العلمية، بّبكت ]ُِٗ)ص: ديواف حساف بن ثابت (ُ)
د ذىاب كال خّب ُب بقاء ا٤باؿ بع ،إ٘ب أبذؿ مإب ٢بفظ عرضي كيبل يلحقِب عيب كمذمة :كا٤بعُب
كال توجد طريق  ،أ٘ب أجد طرقا كثّبة ١بمع ا٤باؿ إذا ذىب :كا٤بعُب ،ىلك (:أكدل. ك)العرض

 (.ِّٓ/ِم )للتربيز  ،شرح ديواف ا٢بماسة .عابو (:أزرل بو. ك)السَبجاع العرض لو ذىب
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 ْٗ ُٞ دَة
َ
ِ ثَِيْْيِ حمس: كقاؿ  ،[ّٓ]غافر: ىجسثَِيْْيِ ُشَْٖفةٍن خ َةدِل٠َُن ِِف آيَةِت اّلِلٍّ ُِ  َٚ ِي إِنٍّ اَّلٍّ

ْٗ ثِجَةِٕيِيِٝ  ُٞ ة  َ٘ ْٗ إَِلٍّ ِْْبٌ  ْٗ إِْن ِِف ُغُدورِِٞ ُٞ دَة
َ
 .[ٔٓ]غافر: ىجسُشَْٖفةٍن خ

ا٤بوعظة ا٢بسنة،  يدعوف إٔب ىذا الدين با٢بكمة كالدعاة ىم كير اثي األنبياء 
كٯبادلوف بالٍب ىي أحسن، بأنفع مسالك ا١بدؿ كأحكمها، كىم ُب ذلك ٨بلصوف 

، كال غاية ٥بم إال إظهار ا٢بق كبيانو، كاستنقاذ ا٣بصم من دركات ا١بهل إٔب هلل 
 نور ا٤بعرفة.

ٍب من ا١بداؿ ما يكوف ٧بمودنا مرضيًّا، كمنو ما يكوف ":  يقوؿ ا١بويِب
ا؛ فا٤بذمـو منو ما يكوف لدفع ا٢بق، أك ٙبقيق العناد، أك ليلبس ا٢بق مذمومنا ٧برمًّ 

إٔب  بالباطل، أك ٤با ال يطلب بو تعرؼ كال تقرب، أك للمماراة كطلب ا١باه كالتقدـ..
ُب كتابو على  اهلل  غّب ذلك من الوجوه ا٤بنهي عنها، كىي الٍب نص  

َّ إَِلٍّ جَ حمس ٙبرٲبها، فقاؿ: َ ب٠ُهُ ل ة ََضَ ٠نَ َ٘ ُٙ ْٗ ٠ٌَُْم َخِػ ُٞ  ْٔ كقاؿ  [،ٖٓ]الزخرؼ: ىجسَدًَل ثَ
: ٍء حمس ْزََثَ ََشْ

َ
نَْصةُن أ ٍٔ َوََكَن اْْلِ َس َ٘  ِ

ْٚ ُكّ ِ٘ ٍّٜةِس  ْرآِن لِٖ ُِ َذا إْ َٞ َٜة ِِف  ْذ ْد َِصٍّ َِ َوَٕ
 . (ُ)"كغّبٮبا من اآليات [..ْٓ]الكهف: ىجسَجَدًَل 

َٚ اَلٍّةِس حمس : ُب تفسّب قولو  قاؿ األلوسي  ِ٘ ِ ثَِيْْيِ  َو َةدُِل ِِف اّلِلٍّ ُِ  ْٚ َ٘

ِْٜيٍ  ُ٘ ًُٞدى َوََل ِْذَةٍب  فإهنم ٯبادلوف  ؛يشّب إٔب أىل ا١بدؿ من الفبلسفة": ىجسِنٍْٖم َوََل 
ألهنم ال يعتربكف كبلـ الرسل  ؛كذلك عند التحقيق  ُب ذات اهلل تعأب كصفاتو 

، كمع ىذا  ،لوىمكأكثر علومهم مشوب بآفة ا ،كال الكتب ا٤بنزلة من السماء
. ٗبعُب أف العقل ال يستقل (ِ)"فشؤكف اهلل جل كعبل طور ما كراء طور العقل

نور إ٥بي بإدراكها؛ لقصوره؛ كألهنا خارج حدكده، كمن ىنا كانت حاجتو إٔب 
ِ حمس: ، كىو نور الوحي كالنبوة، كما قاؿ يستضيء بو َٚ اّلِلٍّ ِ٘  ْٗ َُْد َجةءَُز

جِيٌ  ُ٘   على متبع للرسوؿقد سدت أبواب الوصوؿ إال  ف [،ُٓائدة:]ا٤ب ىجس٠ٌُٛر َوكَِذةٌب 

                                                

 (.ِّ -ِِ( الكافية ُب ا١بدؿ، للجويِب )ص:ُ)
 (.ُُْ/ُِركح ا٤بعا٘ب )( ِ)
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 كما قاؿ ،: حمس َٚ ِ٘  ْٗ ُٟ ََلِم َويُْخرُِج َٔ الصٍّ ُٝ ُشجُ َجَم رِْؽ٠َاَٛ ِٚ اتٍّ َ٘  ُ ِْٟدي ثِِٝ اّلِلٍّ َح
اٍط ُمْصَذِِيمٍ  ْٗ إَِل ِِصَ ِٟ ِدي ْٟ ةِت إَِل اَل٠َّرِ بِإِذِِْٛٝ َويَ َٙ ُٖ   [.ُٔ]ا٤بائدة: ىجسإلَّ

تبعوف هنج الفبلسفة دكف االستضاءة بنور الوحي فإهنم يضلوف عن فالذين ي
، كيناقض بعضهم بعضنا، فيهدـ البلحق منهم ما أتى بو السابق، بل قد يهدـ  ا٢بقٍّ

، كما سطركه مبِب كعقو٥بم ُب ظلمات بعضها فوؽ بعضالواحد منهم قولو السابق، 
 على أكىاـ كخياالت كنظريات ٓب تثبت.

:كمن ا١بدؿ ا٤بذم : ، كما قاؿ ُب آيات اهلل جداؿ الكفار  ـو
ُرواحمس ٍَ َٚ َز ِي ِ إَِلٍّ اَّلٍّ َةدُِل ِِف آيَةِت اّلِلٍّ ُِ ة  يعِب: ُب آياتو الظاىرة،  [،ْ]غافر: ىجسَ٘

، كالَبكيج للباطل، كما قاؿ  ُب آية  كحججو البينة، فهو جداؿ لردٍّ ا٢بقٍّ
ـِ حمس :أخرل ُروا ثِةْْلَة ٍَ َٚ َز ِي ِْٛذُروا َويَُجةدُِل اَّلٍّ

ُ
ة خ َ٘ َُذوا آيَةِِت َو ٍَّ َواَّتٍّ ِٔ ِِلُْدِخُؾ٠ا ثِِٝ اِْلَ

ُزًوا ٍَّ حمس : كقولو [،ٔٓ]الكهف: ىجسُٞ ِٔ ِِلُْدِخُؾ٠ا ثِِٝ اِْلَ ـِ   [.ٓ]غافر: ىجسوََجةَدل٠ُا ثِةْْلَة
كاتفق العلماء على أف مدارسة : "قاؿ العبلمة ٧بمد الطاىر بن عاشور 

كاتفقوا على أف اَّادلة ُب إنكار . ا١بداؿ ا٤بنهي عنو العلم كا٤بناظرة فيو ليست من
فا٤بنهي عنو ىو ما ٯبر إٔب ا٤بغاضبة  ،ا٤بنكر كإقامة حدكد الدين ليست من ا٤بنهي عنو

  .(ُ)..اْب"كا٤بشاٛبة
كمفتاحا بركة ال  ،إف ا٤بشورة كا٤بناظرة بابا رٞبة":  قاؿ عمر بن عبد العزيز

 .(ِ)"حـز يضل معهما رأم كال يفقد معهما
: جدؿ قـو نوح  َُةل٠ُا يَة ٠ُُٛح َُْد حمس :، كما قاؿ اهلل كمن ا١بدؿ ا٤بذمـو

ةدِرِيَ  َٚ الػٍّ ِ٘ َْٜخ  ُْ ة دَهُِدَٛة إِْن  َٙ ِ َٜة ث ِ د
ْ
ْزََثَْت ِجَداََلَة ٌَأ

َ
َٜة ٌَأ  [.ِّ]نوح: ىجسَجةَدَْلَ

يسوا أف يتهربوا من ا٤بناظرة بعد أف ألزمهم با٢بجج، كأهنم ل أراد قـو نوح 
مستعدين لبلقتناع با٢بجج مهما كانت دامغة؛ حيث إهنم قد أصموا آذاهنم عن 
السماع، فلم تعد تنفعهم قوة ا٢بجة، كال كضوح الدليل. فتحدكه أف يأتيهم ٗبا 

                                                

 (. ِّٓ/ِ) ( التحرير كالتنويرُ)
 (.ََّ( أدب الدنيا كالدين، للماكردم )ص:ِ)
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توعدىم بو من عقاب، كىو ال ٲبلك إنزاؿ العقاب، كال يستطيع رفعو إف نزؿ، كٓب 
 تنفعهم النصيحة، فكانوا من ا٤بغرقْب.

٠هُ حمس :قاؿ اهلل ك  ُٟ َِ ٍْ ْن َح
َ
ًح أ ٍّٜ ِز

َ
ْٗ أ ِٟ ِ َٜة لََعَ ٠ُُُٖب َّ وََجَهْٖ ُِٙم إَِِلْ ْٚ يَْصَذ َ٘  ْٗ ُٟ ِْٜ٘ َو

ِي ٠ُل اَّلٍّ ُِ َّ َح َةدِل٠َُٛ ُِ ة َخَّتٍّ إِذَا َجةُءوَك  َٟ ِ ٠ُٜا ث ِ٘ ْٗ َوًُْرا ِإَوْن يََرْوا ُكٍّ آيٍَح ََل يُْؤ ِٟ ِ َٚ َوِِف آَذاٛ
 ِ َذا إ َٞ ُروا إِْن  ٍَ ِٕيَ َز وٍّ

َ
ُْي اْْل ـِ َشة

َ
 [.ِٓ]األنعاـ: ىجسَلٍّ أ

ٍّٜحً حمس: فقولو  ِز
َ
ْٗ َوًُْراحمسأم: أغطية؛ لئبل  يفقهوا القرآف، ، ىجسأ ِٟ ِ ، ىجسَوِِف آَذاٛ

ِي حمس :ا عن السماع النافع، فػىهيم كما قاؿ أم: صممن  ِٔ اَّلٍّ سَ َٙ َْ ُروا  ٍَ َٚ َز ِي ُٔ اَّلٍّ َس َ٘ َو
ُم إَِلٍّ دُ  َٙ ة ََل يَْص َٙ ِ َُ ث ْٗ ََل َحْه٠ُِِٖنَ َحْٜهِ ُٟ ٌٗ ُخْْمٌ َذ ٌّٗ ثُْس [، ُُٕ]البقرة: ىجسََعًء َوَِٛداًء ُغ

ةحمس: كقولو  َٟ ِ ٠ُٜا ث ِ٘ أم: مهما رأكا من اآليات كالدالالت ، ىجسِإَوْن يََرْوا ُكٍّ آيٍَح ََل يُْؤ
َول٠َْ حمس :كال إنصاؼ، كما قاؿ  ،ال يؤمنوا ُّا. فبل فػىٍهم عندىم كا٢بجج البينات

 ُ َٗ اّلِلٍّ ْهرُِؽ٠نَ َنِٖ ُ٘  ْٗ ُٞ ٠ٍّْٕا َو ْٗ ََل٠ََ ُٟ َه َٙ ْش
َ
ْٗ َول٠َْ أ ُٟ َه َٙ ْش

َ
ا َْل ْٗ َخْْيً ِٟ  كقولو: [.ِّ]األنفاؿ: ىجس ذِي

َّ حمس َةدِل٠َُٛ ُِ  .(ُ)"ٰباجونك كيناظركنك ُب ا٢بق بالباطل :أم، ىجسَخَّتٍّ إَِذا َجةُءوَك 
، كفرط نبو قلوُّم عن كىو ٛبثيل معرب عن كماؿ جهلهم بشؤكف النيب 

أم: ، ىجسِإَوْن يََرْواحمس. هم القرآف الكرٙب، كمج أ٠باعهم لو، كقد أصمها اهلل ف
٠ُٜا حمس. أم: معجزة دال ة على صدؽ الرسوؿ ، ىجسُكٍّ آيَحٍ حمس يشاىدكا كيبصركا: ِ٘ ََل يُْؤ

ة َٟ ِ  لفرط عنادىم، كاستحكاـ التقليد فيهم. ؛ ىجسث
٠َ حمس :كيقوؿ اهلل  ُٞ ِ َو َةدِل٠َُن ِِف اّلِلٍّ ُِ  ْٗ ُٞ َِٙدةلِ َو ْ أم:  [،ُّ]الرعد: ىجسَطِديُد ال
شديد كصفاتو، كىو شديد القوة، أك األخذ، أك  ُب اهلل  ٱباصموف النيب 

  . كىو القحط، اإلىبلؾ باحملل

                                                

  (.ِْٕ/ ّ(  تفسّب ابن كثّب )ُ)
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ٍب تبل ((،  ُأوُتوا الجدؿما َضلَّ قـو بعد ُىًدى كانوا عليو إالَّ كُب ا٢بديث: ))
َّ إَِلٍّ َجَدًَل حمس :ىذه اآلية َ ب٠ُهُ ل ة ََضَ ٠ُٙنَ  َ٘ ْٗ ٠ٌَُْم َخِػ ُٞ  ْٔ  .(ُ)(([ٖٓ]الزخرؼ: ىجسثَ

إف  ا١بدؿ بالباطل ىو الذم ال يعتمد صاحبو على سندو علمي  أك برىافو 
منطقي، كإ٭با يعتمد على العصبية، كاالعتداد بالذ ات كالرأم، كىذا الن وع من ا١بدؿ 

َ حمس :ىو ا١بدؿ ا٤بذمـو ا٤ببْب ُب قولو  ُِ  ْٚ َ٘ َٚ اَلٍّةِس  ِ٘ ِ ثَِيْْيِ نٍِْٖم َويَتٍّجُِم َو ةدُِل ِِف اّلِلٍّ
ِ ثَِيْْيِ نٍِْٖم َوََل حمس :كقولو  [،ّ]ا٢بج: ىجسُكٍّ َطيَْفةٍن َمرِيدٍ  َةدُِل ِِف اّلِلٍّ ُِ  ْٚ َ٘ َٚ اَلٍّةِس  ِ٘ َو

ِْٜيٍ  ُ٘ ًدى َوََل ِْذَةٍب  ِ حمس :كقولو  [،ٖ]ا٢بج: ىجسُٞ ْوِِلَةن
َ
ـَِي َِل٠ُُخ٠َن إَِل أ َية ْٗ ِإَونٍّ الظٍّ ِٟ

 ْٗ  [. ُُِ]األنعاـ:  ىجسِِلَُجةدِل٠ُُك
 
 أسباب الجداؿ بالباطل:  - ٕ

ا١بدؿ على أنو من طبيعة اإلنساف؛ فلذلك كاف التوجيو إٔب جدؿو  ذكر اهلل 
َوََكَن حمس :، فقاؿ (ِ)نافع، كالبعد عن ا١بداؿ الذم ٗبعُب: ا٤براء كا٤بنازعة

ٍء َجَدًَل  ْزََثَ ََشْ
َ
نَْصةُن أ كُّا يقطعوف أم: مراء كخصومة كمنازعة،  [،ْٓ]الكهف: ىجساْْلِ

ُب العقائد كالتوحيد، كتارة ٯبادؿ ُب فتارة ٯبادلوف األنبياء  الطريق على أنفسهم.
ءٍ حمس :كتارة ٯبادلوف ُب الكتب ا٤بنزلة كيقولوفالنبوة،  ْٚ ََشْ ِ٘ ُ لََعَ بََْشٍ  َْٛزَل اّلِلٍّ

َ
ة خ  ىجسَ٘

 تفسّبالكتارة ٯبادلوف ُب  ت كما سبق،ا٤بتشاُّاكتارة ٯبادلوف ُب [، ُٗ]األنعاـ:
 كالتأكيل، كتارة ُب الفركع إٔب غّب ذلك.

                                                

[، كقاؿ: "حسن صحيح"، كأخرجو ِّّٓ[، كالَبمذم ]ْٖ[، كابن ماجو ]ُِِْٔ( أخرجو أٞبد ]ُ)
[ كقاؿ: "صحيح اإلسناد كٓب ٱبرجاه"، ككافقو ّْٕٔ[، كا٢باكم ]َُٗأيضنا: اآلجرم ُب )الشريعة( ]

 [.ََٖٖذىيب، كما أخرجو البيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ال
: "حقيقة ا٤براء: طعنك ُب كبلـ غّبؾ؛ إلظهار خلل فيو لغّب غرض سول ٙبقّب قائلو  قاؿ الصنعا٘ب (ِ)

كإظهار مزيتك عليو. كا١بداؿ ىو ما يتعلق بإظهار ا٤بذاىب كتقريرىا، كا٣بصومة: ١باج ُب الكبلـ؛ 
، كيكوف تارة ابتداء كتارة اعَباضا، كا٤براء ال يكوف إال اعَباضا، كالكل قبيح ليستوُب بو ماال أك غّبه

 (.ْٕٔ/ِإذا ٓب يكن إلظهار ا٢بق كبيانو كإدحاض الباطل كىدـ أركانو" سبل السبلـ )
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كا١بداؿ بالباطل قد يكوف بسبب فساد النظر الذم يؤدم إٔب ا١بهل ا٤بركب، 
كىو أشد خطرنا من ا١بهل البسيط؛ ألف اَّادؿ يعتقد أنو قد بُب معتقده على 

مقدمات فاسدة، أك تتضمن  مقدمات كنتائج كترتيب منطقي. كىي ُب ا٢بقيقة
اختبلالن ُب النظم كالَبتيب يدركو أرباب البصائر؛ كلذلك قيل: الببلىة أدٗب إٔب 

 .كالعمى أقرب إٔب السبلمة من بصّبة حوالءا٣ببلص من فطانة بَباء، 
كقد يكوف بسبب خوؼ اَّادؿ على النفس أك ا٤بصاّب كا١باه ك٫بو ذلك.    

اتباعو ا٤بصاّب كاألىواء، فلو أف نفسو شرفت عن كمرجع ذلك إٔب سعة حيلتو، ك 
ا  الدينار، كاشتاقت إٔب الدار اآلخرة، الرتقت إٔب ا٤بعإب، كأصبح ا٢بق أمامها كاضحن

 جليًّا. 
كٲبكن ٞبل ما كرد عن علماء ا٤بسلمْب من ٙبرٙب للجدؿ على اللجاجة بالباطل 

١بدؿ، فما يغّب قومنا خطب الٍب ٤بسوا شرىا، كٙبققوا من جريرهتا، كليس على مطلق ا
 أفدح من التنافر الذم يتسبب بو اللجاج بالباطل، كترؾ العمل.

فمقصد الفقهاء من ا٤بنع أك التحرٙب إ٭با ىو ىذا، أعِب: ا١بدؿ العقيم الذم 
ٲبزؽ كحدة ا١بماعة، كيصرؼ العقل عن الفهم، حيث ٱبتلط الفهم على العامة، 

ؿ بالباطل إٔب ا٢بق الواضح فيضفي عليو من كيلتبس ا٢بق، كحيث يأٌب ذلك اَّاد
الغموض، كيَبؾ الغامض كال يرفع عنو ا٣بفاء، كبناء على ذلك فقد كاف قصد 
الفقهاء: إنقاذ العقل من ضبللة تغشاه، فتحجب عنو ا٢بقيقة، كيعيذكنو أف ٱببط ُب 

 النهار ا٤ببْب خبط عشواء.
 ألمور التالية:كا٢باصل أف ا١بداؿ يكوف بالباطل إذا كاف الباعث ا

 اتباع ا٥بول، كنصرة النفس. أ.
ا٣بضوع لئلمبلءات، كعدـ التجرد للحق من ٫بو: رغبة اَّادؿ ُب ا٢بصوؿ  ب.

على أجر مادم ُب مقابل تقييده أك تغاضيو أك سكوتو عم ا يراه حقًّا، كمقابل 
 إفساحو اَّاؿ للخصم ليتمادل ُب ا٣بركج عن ضوابط ا١بداؿ كا٤بناظرة.  

 التحاسد كالتجاحد. ج.
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عدـ الرد إٔب األدلة النقلية القاطعة، كإٔب ا٤بسلمات العقلية الٍب ال ٱبتلف د. 
 ُّا، فبل بد أف  يكوف ا١بداؿ احملمود قائمنا على ا٢بجج البينة، كاألدلة الواضحة.

 فساد النظر القائم على جهل مركب.  ىػ.
. ك.  غركر العلم الذم ٲبنع اَّادؿ من قبوؿ ا٢بقٍّ
 خوؼ اَّادؿ على النفس أك  على ا٤بصاّب كا١باه. ز.
 عدـ االلتزاـ بآداب ا١بدؿ كا٢بوار.  ح.
       إذا كاف القصد من ا١بداؿ: الَبكيج للباطل من خبلؿ إعبلـ موج وو  طػ.

 . -مثبلن -
إذا كاف القصد من ا١بداؿ: دحض حىق  كاضحو ال ٱبفى، أك تقرير باطل  م.

  كالدفاع عنو.
 
 شروط المجادؿ: - ٖ

 اشَبط العلماء فيمن يتصد ل للجدؿ: 
 .العقل كذكاؤه سبلمة أ.

 قو ة اإلٲباف كالفضيلة.   ب.
 عدـ الت أثر باآلراء. ج.
.   د.  أف تكوف الغاية من ا١بدؿ: الوصوؿ إٔب ا٢بقٍّ

 االلتزاـ بآداب ا١بدؿ كا٢بوار.ىػ. 
إٔب العلم كا٢بكمة كيتحصل من ذلك أف ا١بدؿ لو ضوابط كحدكد، كٰبتاج 

 كاألدب، كالقراءة الدقيقة للواقع، كفهم مقاصد التشريع، كفقو ا٤بآالت.
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 الدبُّ واللطن اآلفظ الداددظ:                     
 التحذير من السبُّ واللعن: - ٔ

: الناس بْب الٍب تورث األحقاد كالضغائن كالعىداكات اللساف إف من أقبح آفاتً 
كرٗبا يؤكؿ إٔب كىذا الفعل مظنة ألف يقابل ٗبثلو أك ٗبا يزيد على ذلك، السب كاللعن، 

 كا٣بصومات.كالتنازع، كالكيد،  ،التقاتل
 .كما أف السب قد يكوف من ا٤بزالق إٔب الكفر أك الفسق

كقد كاف الناس ُب ا٤باضي ال يسمعوف الس ب  أك اللعنى إال نادرنا، كُب حالًة 
الذين ال ٲبلكوف أنفسهم عند الغضب، كقد   من بعض األشخاصك  ،ديدضب الش  الغ

كاف ذلك ٰبدث منهم نتيجةن لردة فعل بسبب ىيجاف الن فس الشديد، كُب حدكد 
 مقابلة الس بٍّ ٗبثلو، كرٗبا يزيد عن ذلك قليبلن عند البعض ٩بن ال ٲبلك زماـ نفسو.

ن البلداف: ثقافةي الس بٍّ كاللعن، كلكن شاعت ُب عصرنا ا٢باضر، كُب كثّبو م
ين، كبسبب التغاضي عن ذلك  بسبًب سوًء األخبلًؽ كالَببية، كالبعًد عن تعاليم الدٍّ

 من ًقبىل ا٤بربػٍٍّْب، كُب كثّبو من التشريعات كالقوانْب.
 ،ا١بد كا٥بزؿك  ،الغضب كالرضاحاؿ ُب  -عند كثّبين-كشاعت ىذه الثقافةي 

، فمن اآلباء من يلعن أكالده، كقد يلعن كُب كل كقت أمر، ، كألقلكالتعب كالراحة
الرجل جاره، أك زكجتو، أك أقاربو، كيلعن الطالبي معلٍّمىو، بل إف تعطل ًجهاز أحدىم 
لعنو، كلعن من صنعو، أك تعطلت آلة يستخدمها لعنها، كإذا أصابو شيء من لفح 

اعتاد اللعن، غّب مباؿ  الشمس لعنها...إٔب غّب ذلك، كما ذاؾ إال ألف لسانو قد
 بعاقبة اللعن كخطورتو. 
كما جاء ُب ُب اآلخرة  أف السب كالشتم سبب اإلفبلس  كقد أخرب النيب 

قالوا:  ،((؟أتدروف ما المفلس))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرة :ا٢بديث
لقيامة إف المفلس من أمتي يأتي يـو ا))ا٤بفلس فينا من ال درىم لو كال متاع، فقاؿ: 

بصالة، وصياـ، وزكاة، ويأتي قد شتم ىذا، وقذؼ ىذا، وأكل ماؿ ىذا، وسفك 
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دـ ىذا، وضرب ىذا، فيعطى ىذا من حسناتو، وىذا من حسناتو، فإف فنيت 
حسناتو قبل أف يقضى ما عليو أخذ من خطاياىم فطرحت عليو، ثم طرح في 

و ماؿ كمن قل مالو فالناس كأما من ليس ل ،أف ىذا حقيقة ا٤بفلس :معناه ،(ُ)((النار
كرٗبا  ،ألف ىذا أمر يزكؿ كينقطع ٗبوتو ؛كليس ىو حقيقة ا٤بفلس ،امفلسن : يسمونو

كإ٭با حقيقة ا٤بفلس ىذا ا٤بذكور ُب  ،ينقطع بيسار ٰبصل لو بعد ذلك ُب حياتو
فإذا فرغت حسناتو أخذ  ،فتؤخذ حسناتو لغرمائو، ا٢بديث فهو ا٥بالك ا٥ببلؾ التاـ

 .(ِ)فتمت خسارتو كىبلكو كإفبلسو ،ٍب ألقي ُب النار ،م فوضع عليومن سيئاهت
  عن أيب ىريرة :، كما جاء ُب ا٢بديثابٍّ ا٤ببلئكة ترد على الس  كقد كرد أف 

يػىٍعجىبي كىيػىتىبىس مي،  جالس، فجعل النيب  كالنيب    شتم أبا بكرأف رجبلن 
فقاؿ:   كقاـ، فلحقو أبو بكر يب قولو، فغضب الن فلم ا أىٍكثػىرى رىد  عليو بعضى 

، فلم ا رىدىٍدتي  بعضى قولًو، غىًضٍبتى  عليويا رسوؿ اهلل، كاف يىٍشتيميًِب كأنتى جالسه
، قاؿ:  ا رََدْدَت  معكإنَُّو كاف ))كقيٍمتى بعض قوِلو، وقَع  عليوَمَلٌك يَػُردُّ عنك، فلمَّ

يا أبا بكر ثالث ُكلُُّهنَّ َحقّّ: ))ٍب قاؿ:  ((،فالشَّْيطَا معَأُكْن أِلَقْػُعَد  فلمالشَّْيطَاُف، 
َنْصَرُه، وما فتَح  بها، إالَّ َأَعزَّ اهلُل هلل  عنهاما من عبد ظُِلَم ِبَمْظَلَمٍة فَػيُػْغِضي 

َكثْػَرًة، وما فَػَتَح رَُجٌل باَب   بهاِصَلًة، إالَّ زَاَدُه اهلُل  بهارجٌل باَب َعِطيٍَّة، يُرِيُد 
 .(ّ)((ِبَها ِقلَّةً   بها َكثْػَرًة، إالَّ زَاَدُه اهللُ  َمْسألة، يُرِيدُ 

 
  

                                                

 [.ُِٖٓصحيح مسلم ]( ُ)
على شرح الطييب (، ِْ/ٖ) إكماؿ ا٤بعلم(، ُّٔ -ُّٓ/ُٔانظر: شرح النوكم على صحيح مسلم )( ِ)

 (.ِّٓٓ/َُ) مشكاة ا٤بصابيح
بنحوه، كرجاؿ  (األكسط)ركاه أٞبد، كالطربا٘ب ُب (: "َُٗ/ٖ[،  قاؿ ا٥بيثمي )ِْٔٗأخرجو أٞبد ] (ّ)

 ."أٞبد رجاؿ الصحيح
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 مسببات السب اللعن: - ٕ
آ٥بة ا٤بشركْب،  سبٍّ عن  فنهى اهلل هنى الش ارع عن الس بٍّ كما يدعو إليو، 

، فيسبُّوف اهلل ، حٌب ال يقابلهم ا٤بشركوف با٤بثل مع اهلل ا كآ٥بةن الٍب اٚبذت أكثانن 
 . 

َ َنْدًوا ثَِيْْيِ حمس:  يقوؿ اهلل  ِ ٌَحَُصج٠َّا اّلِلٍّ ْٚ ُدوِن اّلِلٍّ ِ٘ َٚ يَْدُن٠َن  ِي َوََل تَُصج٠َّا اَّلٍّ
 ُٖ َٙ ة ََك٠ُٛا َحْه َٙ ِ ْٗ ث ُٟ ْٗ َذُيجَّجِبُ ُٟ ْٗ َمرِْجُه ِٟ ِ ٍّٗ إَِل َربّ ْٗ ثُ ُٟ َٖ َٙ ٍح َخ ٍّ٘ ِ أُ

ة ُِٕكّ ٍّٜ َّ َزيٍّ ِ َذل َْ  ىجس٠نَ ِنٍْٖم 
 .[َُٖ]األنعاـ:

العلماء على أف معُب اآلية: ال  اتفق":  بو بكر بن العريبٍّ أ قىاؿ القاضي
  .(ُ)"تسبوا آ٥بة الكفار فيسبوا إ٥بكم

 يكوف لئبل الكفار؛ آ٥بة سب عن : "هنى اهلل كقاؿ ابن رشد 
 .(ِ)" اهلل سب إٔب كتطرقنا ذريعة ذلك

ا٤بقصود اإلغضاء عن سباُّم : "قاؿ العبلمة ٧بمد الطاىر بن عاشور 
 .٥بمعوة كاـ على متابعة الد  ء أقوا٥بم مع الد  كبذم

كالسب: كبلـ يدؿ على ٙبقّب أحد أك نسبتو إٔب نقيصة أك مىعىر ة، بالباطل أك 
 با٢بق، كىو مرادؼ الشتم. كليس من السب النسبة إٔب خطأ ُب الرأم أك العمل، كال

 النسبة إٔب ضبلؿ ُب الدين إف كاف صدر من ٨بالف ُب الدين.
ٓب يكن   الرسوؿ ألف ؛طب ُّذا النهي ا٤بسلموف ال الرسوؿ كا٤بخا

ا كال سبابا ألف خلقو العظيم حائل بينو كبْب ذلك، كألنو يدعوىم ٗبا ينزؿ عليو فحاشن 
من القرآف فإذا شاء اهلل تركو من كحيو الذم ينزلو، كإ٭با كاف ا٤بسلموف لغّبهتم على 

 ات سبوا فيها أصناـ ا٤بشركْب.اإلسبلـ رٗبا ٘باكزكا ا٢بد ففرطت منهم فرط
  

                                                

 النكت كالعيوف(، َُٕ/ْ، للجصاص )أحكاـ القرآف(، كانظر: ِٓٔ/ِ، البن العريب )أحكاـ القرآف (ُ)
(ِ/ُٓٓ.) 

 (.ّٗ/ِ) مهداتا٤بقدمات ا٤ب (ِ)
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كاف ا٤بسلموف يىسيبُّوفى أكثاف الكفار فػىيػىريدُّكفى   :قاؿ  ركل الطربم عن قتادة
 .(ُ)فإهنم قوـه جهلة ال علم ٥بم باهلل؛ ذلك عليهم فنهاىم اهلل أف يستًسبُّوا لرُّم

 .(ِ)"كأكفقو بنظم اآلية ،كىذا أصح ما ركم ُب سبب نزكؿ ىذه اآلية
أف مسببات اللعن كالسب: مقابلة الس بٍّ ٗبثلو فضبلن عن الزيادة على  فتبْب 

إف من أكبر )): قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن عبد اهلل بن عمركذلك، كقد جاء 
قيل: يا رسوؿ اهلل، ككيف يلعن الرجل كالديو؟  ،((أف يلعن الرجل والديو :الكبائر

 .(ّ)((ُسبُّ َأبَاُه، َوَيُسبُّ ُأمَّوُ أبا الرَُّجِل، فَػيَ  َيُسبُّ الرَُّجلُ ))قاؿ: 
كمن مسببات السب كاللعن: الغضب؛ فهو يهيج اللساف حٌب ينطلق بالسب 

 كاللعن كبذمء الكبلـ.
كدكاؤه  ،الغضب يهيج اللساف أكالن ُب )العارضة(: " قاؿ ابن العريب  

 .  (ْ)"تالسكو 
حبة، كضعف سوء الصكمن مسببات السب كاللعن: سوء األخبلؽ كالَببية، 

 اإلٲباف..إٔب غّب ذلك. 
 

                          
  

                                                

، عرضو ، أم:(لو استسب)(، يقاؿ: ّْ/ُِتفسّب الطربم )( ُ) سب  :(استسب ألبيو)ك. إليو كجر ه للسبٍّ
 .أبا غّبه فجلب بذلك السب إٔب أبيو

 (.ِْٖ -ِْٕ/ٕ) التحرير كالتنوير (ِ)
 [. ّٕٗٓصحيح البخارم ] (ّ)

 (.ُٕٕ/ٖعارضة األحوذم بشرح الَبمذم ) (ْ)
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 كىذه صورة توضيحية لصور السب كاللعن ا٤بنهي عنها:
 صور السب واللعن

، كالرسوؿ أ. سب اهلل 
 كالدين كالقرآف ،

 الكرٙب.

 .الصحابة  سبُّ ج.  .نساء النيب  سبُّ ب. 
 

 أكاالبن كالديو،  سبُّ د. 
 .ماسىبٍّه ُب الت سىبُّبي 

 .سب األمواتك.  .ا٤بسلم سبُّ ىػ. 

 .سب الريحطػ.  .سب ا٢بيم ىح.  .سب الد ىرز. 
 .اسب ا٤بخلوقات عمومن . ؿ كالكافر الذٍّمٍّيٍّ سب ؾ.  .سب الديكم. 

 كقد فصلت القوؿ ُب بياف ىذه الصور ُب كتاب: )آفات اللساف(.
 

                                 
 

   يلي: ما ا٤بوضوعات من كالسلوؾ( األخبلؽ ُب )الفساد مطلب: ٙبت ندرجي ك٩با
 

 عاشًرا: الطغياف:
ْودَةدِ حمس : اهلل قاؿ

َ
َي٠ْا ِِف اْْلََِلدِ  :َوٌِرَْن٠َْن ذِي اْْل ـَ  َٚ ِي ة  ;اَّلٍّ َٟ وا ذِي ْزََثُ

َ
ٌَأ

َصةَد  ٍَ ِ حمس : كىاركف ٤بوسى  اهلل كقاؿ [،ُِ-َُ]الفجر: ىجس>إْ َجة إ َٞ ُٝ اذْ َل ٌِرَْن٠َْن إٍِّٛ
َغ  َغ حمس كقاؿ: [،ّْ]طو:  ىجسـَ ـَ  ْٚ َ٘ ة  ٍّ٘ َ جَْية  37ٌَأ َٗ ِِهَ  38َوآزََر اِْلََيةةَ الَّ ٌَإِنٍّ اْْلَِدي

َوى 
ْ
أ َٙ ْ  [.ّٗ-ّٕ]النازعات: ىجس39ال

 :كيطغو )طيٍغيىاننا( ك)طيٍغوىاننا( أم -بفتح الغْب فيهما-)طغا( يطغى  يقاؿ:
(جاكز ا٢بد. ككل ٦باكز حد ( ك ،ه ُب العصياف )طىاغو مثلو.  -بالكسر–)طىًغيى

 ا( .)أطغاه( ا٤باؿ جعلو )طاغين ك
ككل  .الط غوىل :، كاالسمطىغىٍوتي كطىغىٍيتي لغة فيو، كالفعل: كالطٍُّغوافي الطغياف، 

، ككما طغت الصيحة  شيء جاكز القدر فقد طغا كما طغا ا٤باء على قـو نوح
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ـي  ،غا البحر: ىاجت أمواجيوكط ،على ٜبود، كالريح على قـو عاد  ،(ُ)تبي غى  :كطغا الد
 .(ِ)كالط اًغيةي: ا١ببار العنيد إذا جاء ٗباءو كثّب. :كطغا السيل
َي٠ْا ِِف اْْلََِلدِ حمس : كقولو ـَ  َٚ ِي َصةَد  ;اَّلٍّ ٍَ ة إْ َٟ وا ذِي ْزََثُ

َ
 ،أم: ٛبردكا، ىجس>ٌَأ

  .ا ُب األرض باإلفساد كاألذية للناسعاثو ف ،ك٘باكزكا القدر ُب الظلم كالعدكاف ،كعتوا
َصةَد حمس : قولوك  ٍَ ة إْ َٟ وا ذِي ْزََثُ

َ
فكما  ،ضد الصبلحالفساد ، ىجس>ٌَأ

أف الصبلح يتناكؿ ٝبيع أقساـ الرب، فالفساد يتناكؿ ٝبيع أقساـ اإلٍب، فمن عمل 
 .(ّ)كحكم ُب عباده بالظلم فهو مفسد  بغّب أمر اهلل

 .شدة العصياف كالظلم :الطغياف: "عاشور قاؿ اإلماـ ٧بمد الطاىر بن 
ك٤با كاف بلدىم من  ،أف كل أمة من ىؤالء طغوا ُب بلدىم :كمعُب طغياهنم ُب الببلد

 ؛أرضي األقواـ كاف طغياهنم ُب بلدىم قد أكقع الطغياف ُب الببلد :أم ،ٝبلة الببلد
ليو ما فرع كلذلك تسبب ع ؛ألف فساد البعض آئل إٔب فساد ا١بميع بسن سنن السوء

َصةَد حمسعنو من قولو:  ٍَ ة إْ َٟ وا ذِي ْزََثُ
َ
ألف الطغياف ٯبرلء صاحبو على دحض  ؛ىجس>ٌَأ

فهو من جهة يكوف قدكة سوء ألمثالو كملئو، فكل كاحد منهم يطغى  ،حقوؽ الناس
كالقوانْب  ،يةألف بو اختبلؿ الشرائع اإل٥ب ؛على من ىو دكنو، كذلك فساد عظيم

و من جهة أخرل يثّب ا٢بفائظ كالضغائن ُب ا٤بطغي عليو من كى ،الوضعية الصا٢بة
كتربص  ،كتنطوم نفوسهم على كراىية كالة األمور ،فيضمركف السوء للطاغْب ،الرعية

كيكوف رجاؿ الدكلة متوجسْب  ،فيكونوف ٥با أعداء غّب ٨بلصي الضمائر ،الدكائر ُّا
توزع قوة األمة على أفرادىا فت ،فيظنوف ُّم السوء ُب كل حاؿ كٰبذركهنم ،منهم خيفة

 ،فتصبح لؤلمة أعداء ُب ا٣بارج كأعداء ُب الداخل ،عوض أف تتحد على أعدائها
 ا لكثرة الفساد.كذلك يفضي إٔب فساد عظيم، فبل جـر كاف الطغياف سببن 

                                                

 .ـ كفػىٍورتو حٌب يظهرى ُب العركؽثؤكري الد  : البػىٍيغي  (ُ)
(، الصحاح، ُِْ/ّ) مقاييس اللغة(، ُّٓ/ٖ(، هتذيب اللغة، مادة: )طغا( )ّْٓ/ْانظر: العْب ) (ِ)

 (.ُِِْ/ٔللجوىرم، )
 (.ُْٓ/ُّتفسّب الرازم )انظر: ( ّ)
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كا١بمع على  ،ُب ببلدىم :كٯبوز أف يكوف التعريف ُب الببلد تعريف العهد، أم
 ت كل أمة ُب ببلدىا.طغ :اعتبار التوزيع، أم

ِإَوَذا د٠َََّلٍّ َشََع حمس: كالفساد: سوء حاؿ الشيء ك٢باؽ الضر بو قاؿ 
 َٔ َّ اِْلَرَْث َوإجٍّْص ِٖ ْٟ ة َويُ َٟ ِصَد ذِي ٍْ رِْض ِِلُ

َ
 ،كضد الفساد الصبلح ،[َِٓ]البقرة: ىجسِِف اْْل
ةحمس: قاؿ  َٟ رِْض بَْهَد إِْغََلِخ

َ
ِصُدوا ِِف اْْل ٍْ كاف ما ك [،ٔٓ]األعراؼ: ىجسَوََل ُت

َصةدَ حمس عليهم،  ا ُب غضب اهللأكثركه من الفساد سببن  ٍَ ُ ََل ُُيِتَّ إْ  ىجسَواّلِلٍّ
 .(ُ)"فصب عليهم العذاب [،َِٓ]البقرة:

ما استىهاىفى قـو  ،الط اعيوفى   إذا كثر الط اغيوفى أرسىلى اهلل: "قاؿ الز٨بشرم 
 .(ِ)"الٌزكىايف ىنفكما يي   ،كنفاىم الزماف ،بالدين إال حاؽ ُّم ا٥بواف

 
 

 :والَبَطرالحادي عشر: البغي واألشر 
َٚ حمس :عن قاركف قاؿ اهلل  ِ٘ َٜةهُ  ْٗ َوآدَحْ ِٟ ْٚ ٠َُِْم ُم٠ََس َذجََغ َنَٖيْ ِ٘ إِنٍّ َُةُروَن ََكَن 

 ُٝ ُ٘ ةِ إِذْ َُةَل ََلُ ٠َُْ ٍّ٠ ُِ وَِّل إْ
ُ
٠ُُٜء ثِةُْٕهْػجَحِ أ ُٝ ََلَ ةَِتَ ٍَ َ٘ ة إِنٍّ  َ٘ ٠ُٜزِ  ُٓ َ ََل ُُيِتَّ إْ َرْح إِنٍّ اّلِلٍّ ٍْ ََل َت

رِِخَي  ٍَ ة  76إْ َٙ َْ  ْٚ ْخِص
َ
جَْية َوأ َٚ الَّ ِ٘  َّ اَر اْْلِخَرةَ َوََل دَجَْس َِٛػيَج ُ الٍّ ة آدَةَك اّلِلٍّ َٙ َوابَْذِو ذِي

 ْ َ ََل ُُيِتَّ ال ْرِض إِنٍّ اّلِلٍّ
َ
َصةَد ِِف اْْل ٍَ َّ َوََل َتجِْو إْ ُ إَِِلْ َٚ اّلِلٍّ ْخَص

َ
َٚ أ ِصِدي ٍْ  ىجس77ُٙ

 [.ٕٕ-ٕٔ]القصص:
ْٗ حمس:  قولو ِٟ فتجاكز حده ُب الكرب  ، أم:كىو الظلم ،من البغي ىجسَذَجَغ َنَٖيْ

تبذخ عليهم بكثرة مالو ككلده. قيل: ملكو فرعوف على بُب إسرائيل ، كالكالتجرب عليهم
 فظلمهم.

                                                

 (.ِِّ-ُِّ/َّالتحرير كالتنوير ) (ُ)
 .-كقد تقدـ- (ٗٔ)ص: لكلم النوابغا (ِ)
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 :ؿ ذلكاالستخفاؼ ٕبقوقها، كأك  :: االعتداء، كاالعتداء على األمة(البغي")ك
ٛبهيد للكناية ُّذا ا٣برب عن   خرؽ شريعتها. كُب اإلخبار عنو بأنو من قـو موسى

  .(ُ)"من بغي بعض قرابتو من ا٤بشركْب عليو إرادة التنظّب ٗبا عرض لرسوؿ اهلل 
طلب ما زاد على القصد كاالعتداؿ، إٔب اإلفراط ا٤بفضي إٔب  :كأصل البغي

إذا زاد حٌب ترامى إٔب الفساد، كمنو قو٥بم: بغت  الفساد كاالختبلؿ، من بغى ا١برح
السماء، إذا ٘باكزت ُب ا٤بطر ا٢بد احملتاج إليو للزرع كالشجر كإمداد الينابيع، كبغت 

 .(ِ)ا٤برأة إذا ٘باكزت ُب بضعها ا٢بق ا٣باص بالزكج إٔب الفجور
: التعدٍّم. كبىغى الرجل على الرجل: استطاؿ. ك : "قاؿ ا١بوىرم  بػىغىًت البػىٍغيي

. كبغى ا١برح: كـر كترامى إٔب فساد. كبىغى (ّ)السماءي: اشتد مطرىا، حكاىا أبو عبيد
، فهو شيءالوإب: ظلم. ككل ٦باكزة ُب ا٢بد كإفراط على ا٤بقدار الذل ىو حد ال

 .(ْ)"بػىٍغيه. كبرئ جرحو على بغى، كىو أف يربأ كفيو شئ من نغل
 كالبغي ضرباف: 

  .كالفرض إٔب التطوع ،ز العدؿ إٔب اإلحسافكىو ٘باك  ،٧بمود :أحدىما
اكزيه ًإٔبى الٌشبىومذمـو كىو ٘باكز ا٢بق إٔب الباطل أك  :والثاني  . (ٓ)٘بى

رِِخَي حمس : كقولو ٍَ َ ََل ُُيِتَّ إْ َرْح إِنٍّ اّلِلٍّ ٍْ ُٝ ََل َت ُ٘ أم:  ،ىجس76إِذْ َُةَل ََلُ ٠َُْ
  .(ٔ)فيما أعطاىم  لذين ال يشكركف اهللا٤بتبذخْب األشرين البطرين ا

  

                                                

 (.ُٕٔ/َِا٤برجع السابق ) (ُ)
 (.ُّٕ(، كانظر: ا٤بفردات )ص:َِٖ/ُُا٤بنار ) (ِ)

 (.ُّٕ" ا٤بفردات )ص:بغت السماء: ٘باكزت ُب ا٤بطر حد احملتاج إليو":  قاؿ الراغب (ّ)
 (.ُِِٖ /ٔ) (بغيالصحاح، للجوىرم، مادة: )( ْ)

 (.ُٖ)ص: تعاريفالتوقيف على مهمات ال(، ُّٕ( )ص:بغي، مادة: )ا٤بفردات (ٓ) 
(، تفسّب ََّٗ/ٗ) تفسّب القرآف العظيم البن أيب حاًب(، ِّٔ -ِِٔ/ُٗتفسّب الطربم )انظر: ( ٔ)

 (.ّْٖ/ٔ(، الدر ا٤بنثور )ِّٓ/ٔكثّب )
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: دىش يعَبم اإلنساف من سوء احتماؿ النعمة كقلة القياـ ٕبقها، (البطرك)
 .(ُ)كصرفها إٔب غّب كجهها

٠َن َىًدا حمس :ا، قاؿ : شدة البطر، كقد أشر يأشر أشرن (األشرك) ُٙ َشَيْهَٖ
ِِشُ 

َ
اُب اْْل ذٍّ َٓ ِٚ إْ من الفرح، فإف  البطر أبلغفاألشر أبلغ من البطر، ك  ،[ِٔ:]القمر ىجسَ٘

َ ََل ُُيِتَّ حمس :لقولو  ؛اأغلب أحوالو مذمومن  كإف كاف ُب- الفرح إِنٍّ اّلِلٍّ
رِِخَي  ٍَ فقد ٰبمد تارة إذا كاف على قدر ما ٯبب، كُب ا٤بوضع الذم ٯبب،  -ىجس76إْ

رَُخ٠احمس: قاؿ كما  ٍْ َّ ٌََْٖي ِ كذلك أف الفرح قد يكوف من  ،[ٖٓ:]يونس ىجسٌَجَِذل
كيقاؿ:  .ا ٕبسب قضية ا٥بولالعقل، كاألشر ال يكوف إال فرحن  سركر ٕبسب قضية

 .(ِ)قو٥بم: أشرت ا٣بشبة ناقة مئشّب، أم: نشيطة على طريق التشبيو، أك ضامر من
ٌر، وىي لرجل )) كُب ا٢بديث: الخيل ثالثة: ىي لرجل ِوْزٌر، وىي لرجل ِستػْ

على أىل اإلسالـ،  (ّ)َواءأجر، فأما التي ىي لو وزر فرجل ربطها رِيَاًء وَفْخًرا ونِ 
ا فرجل اتخذىا َأَشًرا وبطرً : ))بلفظ  الطيالسيكعند  .(ْ)ا٢بديث(( فهي لو وزر
 .(ٔ)-كما تقدـ– أشد البطر :كقيل البطر. :األشرك  .(ٓ)((ورياء الناس

رِْض َمرًَخةحمس: ك٩با جاء ُب النهي عن األشر كالبطر قولو 
َ
ِْٙض ِِف اْْل  ىجسَوََل َت

 فيو ٟبسة أكجو:  [ّٕ]اإلسراء:
 : أف ا٤برح شدة الفرح بالباطل.ىاأحد

                                                

 (.ٕٗ)ص: التوقيف على مهمات التعاريف(، ُِٗا٤بفردات، مادة: )بطر( )ص:انظر: ( ُ)
كجواد  ،كناقةه ًمٍئًشّب ،ككذلك امرأة ًمٍئشّبه  ،رىجيل ًمٍئًشّبه يقاؿ:  (.ٖٕ -ٕٕا٤بفردات، مادة: )أشر( )ص: (ِ)

كيقاؿ:  (.ٕٗٓ/ِ. انظر: الصحاح، للجوىرم، مادة: )أشر( )ستوم فيو ا٤بذكر كا٤بؤنثي ،ًمٍئًشّب
ا كىٍشراأىشىٍرتي ا٣بٍىشىبىةى أىٍشرن  ٍرهتي ا نىٍشرن  :لإذا شىقىٍقتىها، مث :ا، ككشى ٍرهتي  مىآًشّب كمواشّب.ا، كٯبمع على نىشى

 (.ُٓ/ُ) النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثرانظر: 
 أم: مناكأة كمعاداة. (ّ)
 [.ٕٖٗ( صحيح مسلم ]ْ)
 [.ِِٔٓ] مسند أيب داكد الطيالسي (ٓ)
  (.ُٓ/ُ) مادة: )أشر( ، النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثرانظر:  (ٔ)
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 .: أنو ا٣بيبلء ُب ا٤بشيالثاني
 : أنو البطر كاألشر. الثالث
 قدره. : أنو ٘باكز اإلنسافالرابع

 .(ُ): التكرب ُب ا٤بشيالخامس

َ حمس : كقاؿ رِْض َمرًَخة إِنٍّ اّلِلٍّ
َ
ِْٙض ِِف اْْل ٍّٜةِس َوََل َت َك لِٖ  َوََل دَُػّهِْر َخدٍّ

َْٛسَر  Bََل ُُيِتَّ ُكٍّ ُُمَْذةٍل ٌَُخ٠ٍر 
َ
َّ إِنٍّ خ ِ ْٚ َغ٠ْد ِ٘ َّ َواْىُؾْؼ  ِ َواُِْػْد ِِف َمْظي

ْغ٠َاِت لََػ٠ُْت اِْلَِْٙيِ 
َ
   [.ُٗ-ُٖ]لقماف:ىجس Cاْْل

ال يكن غرضك ُب  م:كال ٛبش ألجل ا٤برح كاألشر، أ: "قاؿ الز٨بشرم 
أك  ّب من الناس لذلك، ال لكفاية مهم ديِبكما ٲبشى كث  ،البطالة كاألشر :ا٤بشي

ْٗ َبَفًرا َورِاَةَء حمس :. ك٫بوه قولو مدنيو  ْٚ دِيَةرِِٞ ِ٘ َٚ َخرَُج٠ا  ِي َوََل دَُس٠ُٛ٠ا ََكَّلٍّ
ه ا، ككذلك الفخور للمصعر خد  كا٤بختاؿ: مقابل للماشي مرحن  .[ْٕ]األنفاؿ: ىجساَلٍّةِس 

 .(ِ)"اكربن 
ْٚ حمس : كقاؿ ِ٘ َٜة  ْٓ َٖ ْٞ َ

ْٗ أ ْٗ  َوَك َ ْٗ ل ُٟ ُٜ َّ َمَصةِْ ة ٌَذِْٖ َٟ هِحَظَذ َ٘ َُْريٍَح ثَِفرَْت 
ُٚ ال٠َْارِثِيَ  ة ََنْ ٍّٜ ْٗ إَِلٍّ َُِٖيًَل َوُك ْٚ َبْهِدِٞ ِ٘  ْٚ  [.ٖٓ]القصص: ىجستُْصَس

 من إنعاـ اهلل ،ىذا ٚبويف ألىل مكة من سوء عاقبة قـو كانوا ُب مثل حا٥بمك"
 ش، فغمطوا النعمة كقابلوىا باألشر عليهم بالرقود ُب ظبلؿ األمن كخفض العي

 .(ّ)"ب ديارىمكخر   ، ىم اهللكالبطر،  فدمر  
من الفساد ُب األخبلؽ كالسواؾ،  كالبىطىركيتبْب ٩با سبق أف البغي كاألشر 

 كيَبتب على آثار ال ٚبفى من اإلفساد، كسوء العاقبة. 
 

                              

                                                

 (.َِٔ/َُالقرطيب )ّب (، تفسِْْ/ّ( )النكت كالعيوف)تفسّب ا٤باردم انظر:  (ُ)
 (.ْٕٗ /ّالكشاؼ ) (ِ)
 (.ُّٔ/ٖ) البحر احمليط ُب التفسّب(، ِّْ/ّالكشاؼ ) (ّ)
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                        لمطلب الثالث:ا
 ج:ــؼـــــاد في المنــــــــالغدـ                     

 
 

 :أواًل: االبتداع في دين اهلل 
؛ فإف  اهلل دين ُب االبتداع إف من أىم أسباب الفساد، كصوره ا٤بنكرة:

، عن الن اس ييًضلُّ   اهلل دين ُب االبتداع  من أىم من فهو كلمتهم، كيػيفىرٍّؽي  ا٢بقٍّ
 القيم  ابني  كقد عد   االختبلؼ كالتخاصم، كالتعصب لؤلىواء ا٤بتباينة. بابأس

: ؛ لعظم خطره. قاؿ بعد الكفر باهلل ُب طريق ا٥بداية العقبة الثانية )االبتداع( 
بو   "العقبة الثانية: كىي عقبة البدعة، إما باعتقاد خبلؼ ا٢بق الذم أرسل اهلل

من األكضاع كالرسـو   بالتعبد ٗبا ٓب يأذف بو اهلل ، كأنزؿ بو كتابو، كإما رسولو
ا، كالبدعتاف ُب الغالب متبلزمتاف، قل منها شيئن   الدين، الٍب ال يقبل اهلل احملدثة ُب

األقواؿ ببدعة  أف تنفك إحداٮبا عن األخرل، كما قاؿ بعضهم: تػىزىك جىٍت ًبدىعىةي 
ٍم إال كأكالد الزنا يعيثوف ُب ببلد األعماؿ، فاشتغل الزكجاف بالعرس، فلم يػىٍفجىٍأىي 

كقاؿ شيخنا: تػىزىك جىٍت  .اإلسبلـ، تىًضجُّ منهم العباد كالببلد إٔب اهلل 
فإف قطع ىذه  ا٢بقيقة الكافرة، بالبدعة الفاجرة، فتولد بينهما خسراف الدنيا كاآلخرة.

مضى عليو السلف  العقبة، كخلص منها بنور السُّن ة، كاعتصم منها ٕبقيقة ا٤بتابعة، كما
األخيار، من الصحابة كالتابعْب ٥بم بإحساف، كىيهات أف تسمح األعصار ا٤بتأخرة 

البدع ا٢بٍىبىاًئل، كبغوه  بواحد من ىذا الضرب! فإف ٠بحت بو نصب لو أىلي 
 .(ِ)"ث، كقالوا: مبتدع ٧بد(ُ)الغىوىاًئل

                                                

: ٝبع غائلة، كىي ا٣بصلة الٍب تغوؿ، أم: هتلك ُب خفية". التوقيف على مهمات التعاريف (الغوائل)"( ُ)
 (. ك)الغوائل( الدكاىي. ك)بغى يبغي بغينا(: إذا تعدل كظلم.ِْٓ)ص:

 (.ِّٖ -ِّٕ/ُمدارج السالكْب ) (ِ)
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كخفيت  عم الفساد، كظهرت البدع، -كاهلل-: "فقد الذىيب قاؿ اإلماـ  
ق العآب بصدؽ كإخبلص لعارضو عدة من ، بل لو نطاؿ با٢بقٍّ القو   السنن، كقل  

 . (ُ)"-فبل حوؿ كال قوة إال باهلل-علماء الوقت، ك٤بقتوه كجهلوه 

، كالتحذير من كالَبغيب ُب ذلك ،على لزـك السنة )التحريضباب كقد جاء ُب 
كعظنا  قاؿ:أنو   بن ساريةعن العرباض  كبياف كوهنا من ا٤بضبلت(: البدعة،

موعظة بليغة، ذرفت منها العيوف، ككجلت منها القلوب، فقاؿ قائل:  رسوؿ اهلل 
أوصيكم بالسمع ))يا رسوؿ اهلل، كأف ىذه موعظة مودع؟ فماذا تعهد إلينا؟ فقاؿ: 

ا، فعليكم بسنتي وسنة ا كثيرً فإنو من يعش منكم بعدي فسيرى اختالفً  ؛والطاعة
اشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، الخلفاء الر 

 .(ِ)((وإياكم ومحدثات األمور، فإف كل بدعة ضاللة
أما كاف يقوؿ ُب خطبتو: )) أف  رسوؿ اهلل  جابر بن عبد اهلل كعن 

بعد، فإف خير الحديث كتاب اهلل، وخير الهدى ىدى محمد، وشر األمور 
 . (ّ)((ةمحدثاتها، وكل بدعة ضالل

نٍّ حمس: ، كبياف أهنا تيًضلُّ عن ا٢بقٍّ قولو على ذـ البدعكذلك األدلة  كمن 
َ
َوأ
ْٚ َشبِيِِٖٝ  ْٗ َخ َق ثُِس رٍّ ٍَ َٔ َذَذ ُج ة ٌَةدٍّجُِه٠هُ َوََل دَتٍّجُِه٠ا الصَّ ًٙ اِِط ُمْصَذِِي َذا ِِصَ  ىجسَٞ

 [. ُّٓ]األنعاـ:
  

                                                

  (.َُِ/ُُسّب أعبلـ النببلء ) (ُ)
[، كالَبمذم َْٕٔ[، كأبو داكد ]ّْ[، كابن ماجو ]ٔٗ[، كالدارمي ]ُُْٕٓأخرجو أٞبد ] (ِ)

[، كالطربا٘ب ُب ٓ[، كابن حباف ]َُِْ[ كقاؿ: "حسن صحيح"، كما أخرجو البزار ]ِٕٔٔ]
اؿ: "صحيح ليس لو علة"، ككافقو الذىيب. كأخرجو أيضنا: [، كقِّٗ[، كا٢باكم ]ُٖٔ)الكبّب( ]

  [.َِّّٖالبيهقي  ُب )السنن( ]
 [.ٕٖٔ(  صحيح مسلم ]ّ)
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َٔ َوََل دَتٍّجُِه٠ا الصَّ حمس :بعض السلف ُب قولو  قاؿ قاؿ: السبل: ، ىجسجُ
 .(ُ)ذكره ٦باىد كغّبه ،البدع كالشبهات

كخط  عن ٲبْب ذلك ا٣بط كعن  ،خطًّا كُب ا٢بديث: "خط رسوؿ اهلل 
ىذا صراط ربك مستقيًما، وىذه السبل على كل سبيل مشالو خطًّا، ٍب قاؿ: ))

ةحمس ٍب قرأ: ،منها شيطاف يدعو إليو(( ًٙ اِِط ُمْصَذِِي َذا ِِصَ َٞ نٍّ 
َ
ٌَةدٍّجُِه٠هُ َوََل دَتٍّجُِه٠ا  َوأ

ْٚ َشبِيِِٖٝ  ْٗ َخ َق ثُِس رٍّ ٍَ َٔ َذَذ ُج  .(ِ)"ىجسالصَّ
ْو حمس: كقد قاؿ اهلل 

َ
ْٗ أ ْٚ ٠ٌَُُِْس ِ٘ ْٗ َنَذاثًة  ْن َحجَْهَر َنَٖيُْس

َ
ةدُِر لََعَ أ َِ ٠َ إْ ُٞ  ْٔ ُُ

ْٗ ثَ  ََ بَْهَؾُس ْٗ ِطَيًهة َويُِذي ْو يَْٖبَِصُس
َ
ْٗ أ رُْجُِٖس

َ
ْٚ ََتِْخ أ َس َبْهٍؼ ِ٘

ْ
 [.ٓٔ]األنعاـ: ىجسأ

ْٗ ِطَيًهةحمس :معُب قولو أف   ابن عباس ركم عن ْو يَْٖبَِصُس
َ
 ،ىجسأ

ْٗ حمس : قولومعُب على ىذا يكوف ك  .(ّ)ىو األىواء ا٤بختلفةقاؿ:  ََ َبْهَؾُس َويُِذي
َس َبْهٍؼ 

ْ
ْٗ حمس :كقيل: معُب. تكفّب البعض للبعض حٌب يتقاتلوا أم:، ىجسثَأ ْو يَْٖبَِصُس

َ
أ

 .(ْ)ما فيو إلباس من االختبلؼ [:ٓٔ]األنعاـ: ىجسةِطَيهً 

                                                

(، زاد ُِِْ/ٓ(، تفسّب ابن أيب حاًب )ِِٗ/ُِ(، تفسّب الطربم )ُّّ( انظر: تفسّب ٦باىد )ص:ُ)
باعث على إنكار البدع ال (،ُّٖ/ْذـ الكبلـ كأىلو ) (،ُّٖ/ٕ(، تفسّب القرطيب )ّٗ/ِ) ا٤بسّب

 (.ٕٕ(، االعتصاـ )ص:ُُكا٢بوادث، أليب شامة )ص:
[، كابن ماجو َِٖ[، كالدارمي ]ُُُْ[، كعبد بن ٞبيد ]ُِْْ[، كأٞبد ]ُِْ(  أخرجو الطيالسي ]ِ)

[، ِّٖٗ[، كا٢باكم ]ٔ[، كابن حباف ]َُُُٗ[، كالنسائي ُب )الكربل( ]ُٕٕٔ[، كالبزار ]ُُ]
 ح اإلسناد كٓب ٱبرجاه"، ككافقو الذىيب. كقاؿ: "ىذا حديث صحي

[ عن ابن عباس ُِْٕ[، كابن ا٤بنذر، كابن أيب حاًب ]ُّّٔٓ: "أخرج ابن جرير ] ( قاؿ السيوطيّ)
ْٗ حمسُب قولو:  ٠ٌَُُِْس  ْٚ ْٗ َنَذاثًة ِ٘ َٖيُْس ْن َحجَْهَر َن

َ
ةدُِر لََعَ أ َِ ٠َ إْ ُٞ  ْٔ ْو حمسمن أمرائكم،  :، قاؿ: يعِبىجسُُ

َ
أ

ْٚ ََتِْخ  ِ٘  ْٗ رُْجُِٖس
َ
ْٗ ِطَيًهةحمسيعِب: سفلتكم،  ،ىجسأ ْو يَْٖبَِصُس

َ
يعِب: بالشيع األىواء ا٤بختلفة..".  ،ىجسأ

(: "قاؿ ابن عباس، ك٦باىد، ِْٖ/ُِب )الوسيط( )  (. كقاؿ الواحدمِّٖ/ّالدر ا٤بنثور )
بعضكم كمقاتل، كالسدم: يبث فيكم األىواء ا٤بختلفة فتصّبكف فرقا يقاتل بعضكم بعضنا، كٱبالف 

َس َبْهٍؼ حمسبعضنا، كىو معُب قولو: 
ْ
ْٗ ثَأ ََ َبْهَؾُس  ، أم: با٣ببلؼ كالقتاؿ".ىجسَوُيِذي

 (.ِٖ-ُٖاالعتصاـ )ص:(  انظر: ْ)
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: "ظاىر القرآف يدؿ على أف كل من ابتدع ُب الدين بدعة (ُ) قاؿ القاضي
ألهنم إذا ابتدعوا ٘بادلوا كٚباصموا  ؛من ا٣بوارج كغّبىم فهو داخل ُب ىذه اآلية

  .(ِ)"اكتفرقوا ككانوا شيعن 
َوََل حمس: ؿ ُب تفسّب قولو أنو قا كأخرج ابن أيب حاًب عن ابن عباس 

 ٌٗ ْٗ َنَذاٌب َنِلي ُٟ َ َّ ل ِ وَٕه
ُ
َٜةُت َوأ ِ ُٗ اْْلَحّ ُٞ ة َجةَء َ٘ ْٚ َبْهِد  ِ٘ ٠ا  ٍُ ر٠ٍُُّا َواْخَذَٖ ٍَ َٚ َت ِي دَُس٠ُٛ٠ا ََكَّلٍّ

ْٗ َبهْ  105 ْرُت ٍَ َز
َ
ْٗ أ ُٟ ُٞ َٚ اْش٠َدٍّْت وُُج٠ ِي ة اَّلٍّ ٍّ٘ َ ْٗ ي٠ََْم دَبْيَؼَّ وُُج٠هٌ َوتَْص٠َدَّ وُُج٠هٌ ٌَأ ةُِٛس َٙ َد إِي

ُروَن  ٍُ ْٗ دَْس ْٜذُ ُْ ة  َٙ ِ ٠ُا إَْهَذاَب ث تبيض كجوه أىل " [:َُٔ -َُٓ]آؿ عمراف: ىجس106ٌَُذُو
 .(ّ)"السنة، كتسود كجوه أىل البدعة

فتبْب أف من أىم أسباب التفرؽ كاالختبلؼ كالضبلؿ كاإلفساد: االبتداع ُب 
ْن َحجَْهَر حمس: الدين، كالتعصب لؤلىواء ا٤بتباينة، كقد قاؿ اهلل 

َ
ةدُِر لََعَ أ َِ ٠َ إْ ُٞ  ْٔ ُُ

 ْٗ ََ بَْهَؾُس ْٗ ِطيًَهة َويُِذي ْو يَْٖبَِصُس
َ
ْٗ أ رُْجُِٖس

َ
ْٚ ََتِْخ أ ِ٘ ْو 

َ
ْٗ أ ْٚ ٠ٌَُُِْس ِ٘ ْٗ َنَذاثًة  َنَٖيُْس

َس َبْهٍؼ 
ْ
ْو حمس :معُب قولو أف   ابن عباس ركم عن [.ٓٔ]األنعاـ: ىجسثَأ

َ
أ

ْٗ ِطيًَهة  : قولومعُب على ىذا يكوف ك  .(ْ)و األىواء ا٤بختلفةىقاؿ:  ،ىجسيَْٖبَِصُس

                                                

ىػػ[. ِِٖ( ىو القاضي إ٠باعيل بن إسحاؽ بن إ٠باعيل بن ٞباد بن زيد ا١بهضمي األزدم، ا٤بتوَب سنة ]ُ)
(.(. كمن كتبو: )أحكاـ الَُّ/ُانظر: األعبلـ )  قرآف(، كىو مطبوع ُب  )دار ابن حـز

 (.ُٖ( االعتصاـ )ص:ِ)
: "أخرجو ابن أيب حاًب كأبو  (. قاؿ السيوطيِٕٗ/ّالبن أيب حاًب ) ،( انظر: تفسّب القرآف العظيمّ)

(، كانظر: ُِٗ/ِنصر ُب )اإلبانة( كا٣بطيب ُب )تارٱبو(، كالبللكائي ُب )السنة(". الدر ا٤بنثور )
(، ا٣بازف ْٖٗ/ُ(، تفسّب البغوم )ُِْ/ّ(، الكشف كالبياف )ٕٗ/ِ) تفسّب ابن كثّب

 (.ُّّ/ُ(، زاد ا٤بسّب )ِِٖ/ُ)
 [ عن ابن عباسُِْٕ[، كابن ا٤بنذر، كابن أيب حاًب ]ُّّٔٓ: "أخرج ابن جرير ] السيوطي( قاؿ ْ)

  :حمسُب قولو ْٚ ْٗ َنَذاثًة ِ٘ ْن َحجَْهَر َنَٖيُْس
َ
ةدُِر لََعَ أ َِ ٠َ إْ ُٞ  ْٔ ُُ  ْٗ من أمرائكم،  :، قاؿ: يعِبىجس٠ٌَُُِْس

ْٗ حمس رُْجُِٖس
َ
ْٚ ََتِْخ أ ْو ِ٘

َ
ْٗ ِطَيًهةحمسيعِب: سفلتكم، ، ىجسأ ْو يَْٖبَِصُس

َ
 عِب: بالشيع األىواء ا٤بختلفة.."ي ،ىجسأ

(: "قاؿ ابن عباس، ك٦باىد، ِْٖ/ُِب )الوسيط( )  (. كقاؿ الواحدمِّٖ/ّالدر ا٤بنثور )
واء ا٤بختلفة فتصّبكف فرقا يقاتل بعضكم بعضنا، كٱبالف بعضكم كمقاتل، كالسدم: يبث فيكم األى

َس َبْهٍؼ حمسبعضنا، كىو معُب قولو: 
ْ
ْٗ ثَأ ََ َبْهَؾُس  ، أم: با٣ببلؼ كالقتاؿ".ىجسَوُيِذي
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َس َبْهٍؼ حمس
ْ
ْٗ ثَأ ََ َبْهَؾُس كقيل: . تكفّب البعض للبعض حٌب يتقاتلوا أم:، ىجسَويُِذي

ْٗ ِطَيًهةحمس :معُب ْو يَْٖبَِصُس
َ
 .(ُ)ما فيو إلباس من االختبلؼ [:ٓٔ]األنعاـ: ىجسأ

 داية(.كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب: )عقبات ُب طريق ا٥ب
 

 ثانًيا: سوء التربية:
إف الَببية األكٔب ٥با أثره ُب صياغة شخصية اإلنساف كأخبلقو ُب بيتو ك٦بتمعو، 

 كبسوء الَببية تألفي الن فس ا٤بعاصي، كتنساؽ كراء العواطف كالرغائب.
 ، أك الرذائل.كطبلبوفإما أف يغرس ا٤بريبٍّ أك ا٤بعلٍّم الفضائلى ُب نفوس أبناءه 

ر ُب الفطرة، كُب التفكّب، كينعكس أثرىا على سلوؾ االبن أك تؤثٍّ  كالبيئة
 ، كعلى عبلقاتو االجتماعية.الطالب

كلذلك كانت الَببية من أعظم أنواع ا٤بسؤكلية، فإذا كاف األب مسؤكالن عن 
تغذية طفلو، فبل يهملو حٌب يتعرض جسمو للهزاؿ أك ا٤برض أك ا٤بوت، فهو مسؤكؿ 

، فبل يهملو حٌب يتعرض ٤با ىو أشد خطرنا من ىزالو أك مرضو، أيضنا عن تغذيتو ركحيًّا
 كذلك حْب يتعرض ٤بوت القلب أك الركح. 

كإذا أقصي اإلٲباف عن ميداف الَببية، فإف السلوؾ يتفاكت تفاكتنا كبّبنا حسب 
 ا٤بؤثرات التالية:

 .اختبلؼ معادف الناس - ُ
 . الغُب ا٤بطغي - ِ
 . الفقر ا٤بنسي - ّ
 . االمتياز العلمي الذم يؤدم إٔب غركر العلم - ْ
  .الوضع السياسي - ٓ
  .ا٤بدرسة - ٔ
  .األصدقاء - ٕ

                                                

 (.ِٖ-ُٖاالعتصاـ )ص:(  انظر: ُ)



                            

230 

 

   .البيئة كا٢بي - ٖ
 كاحمليط العلمي.  ا٤بدرسْب - ٗ

 .األسس الَببوية كا٤بنهج الدراسي - َُ
 كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب: )عقبات ُب طريق ا٥بداية(.

اإلٲباف على  ت قبضةي "كُب األعصار األخّبة ٤با خف   :يقوؿ الشيخ الغزإب 
زماـ السلوؾ كمبادئ الَببية شرع كل امرئ يتصرؼ ُب حياتو ا٣باصة كمع غّبه بدافع 

 األخبلقيمن طبيعتو، كمن الظركؼ احمليطة بو، كنشأ عن ذلك ا٫بدار ُب ا٤بستول 
 .كالسلوكي كاإلنسا٘ب

دف كالقرل فأرل ما يضيق بو الضمّب كإنِب ألنظر إٔب األحداث ا١بارية ُب ا٤ب
ا٢بي، كما يقشعر لو البدف الرقيق. كلئن كاف إفبلس ا٤بربْب سبب خذالف كبّب ألمتنا، 
فإف ا٥بجـو الغريب على ببلدنا زادىا بلبلة كضيعة؛ ألنو ىجـو يعمل ُب دأب كعناء 
 على تشتيت قول اإلٲباف كل ما ٘بم عت، كعلى غمر األرجاء بصنوؼ الفساد

 كاإلغراء، حٌب ٚبرج أجياؿ تتقبل اإل٢باد باسم ا٢برية العقلية.
كأغلب النفوس ا٢بائرة، كا١بماعات ا١بائرة ٥با كجهة نظر تستسيغ ُّا أبشع 

 األفعاؿ؛ فإف ا٥بول نسج على بصرىا حجابنا، كأبعدىا عن رؤية الواقع.
كم من كحاضر العآب اإلسبلمي تسود تربيتو من ىذا القبيل ضبلالت شٌب، ف

جهل يسمى علمنا؟ كمن بدعة ٠بيت: سنة؟ كمن ا٫براؼ ٠بي: استقامة؟ كىكذا 
 .انتشرت بيننا عناكين مزيفة، كمفاىيم مشوىة، جعلت ا٤بنكر معركفنا، كا٤بعركؼ منكرنا

 ُب حياهتا على ىذا النحو ٙبـر من التوفيق ال ٧بالة. تتخبطكأمة 
ب ضبلالت أخرل زادت كإٔب جانب ىذه ا٤بورثات تسربت مع حضارة الغر 

حبًّا أك  :األمة العليلة مرضنا، فالفوضى تسمى: حرية، كالعبلقات ا١بنسية تسم ى
 كىكذا تضطرب موازين األمور.  ..صداقة
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، فإذا  كالَببية الناجحة تعتمد على حقائق مقررة، كمسلمات ال تقبل جدالن
ثق بأدُّا كسادت أجواءىا الشكوؾ فهيهات أف تنشأ أجياؿ يو  ،ساءت البيئة

 كعفافها كعدالتها. 
كاألرض اإلسبلمية ُب أمس ا٢باجة إٔب قواعد من الَببية تنهض على أصوؿ 

 . (ُ)"دينية ثابتة تشد النفوس إٔب عرل اإلٲباف الراسخ
 

 ثالثًا: اإلفساد من خالؿ مناىج التربية والتعليم:
الطالب؛ فإذا  ال ٱبفى أف مناىج الَببية كالتعليم ٥با أثر عظيم ُب توجيو فكر 

كانت ا٤بناىج نافعة كصا٢بة أكرثت االستقامة كالفضائل، كإف كانت فاسدة أكرثت 
 اال٫براؼ كالضبلؿ.

كقيٍل ًمٍثلى ذلك ُب ا٤بعلٍّم، فإف كاف داعيةى ضبلؿو أكرثى الض بلؿ كا١بهل ا٤بركب، 
 كإف كاف مستقيم الفكر كالسلوؾ أكرث العلم النافع كاالستقامة.  

 
 لغزو الفكري، وىيمنة ثقافاتو على  المجتمع:رابًعا: ا

، كاإلمداداًت السرطانية للمذاىب الوافدة ا٤بضلة اإل٢بادية ا٤بناىجً ال ٱبفى أثري 
 ُب فكًر أمتنا كعقلها.

كيرل كثّبه من ا٤بصلحْب أف ما نراه اليـو من حالةو ظاىرةو حىسىنةو من حيث 
قهقر كاال٫بطاط؛ ألننا ُب ٛبدننا ىذا الرقيُّ كاألخذي بأسباًب الت مدف ىو عْب الت  

مقلدكف لؤلمم األكربية، كىو تقليده ٯبرُّنا بطبيعتو إٔب اإلعجاًب باألجانب، كاالستكانًة 
٥بم، كالرٍّضا بسلطاهنم علينا، كبذلك تتحوؿ ًصبػٍغىة اإلسبلـ الٍب من شأهنا رفعي رايًة 

 األجنيب. السلطة كالغلب إٔب سلطة ٟبوؿ كضعف، كاستئناس إٔب حكم

                                                

 ( فما بعد، بتصرؼ.ُّٔالغزإب )ص:٧بمد للشيخ  ،( انظر: كيف نفهم اإلسبلـُ)
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فهذه ا٤بذاىب تعمل ُب دأب كعناء على التشكك ُب األصوؿ كالثوابت، كعلى 
بصنوؼ الفساد كاإلغراء، حٌب ٚبرج أجياؿ تتقبل اإل٢باد باسم ا٢برية غمر األرجاء 

 العقلية.
كالرُّكوف إٔب تلك الث قافات الد خيلة ٯبعلي النفوس حائرة، تسّبي خلف الوىم 

 ُب ظلماتو بعضيها فوؽى بعض. كالس راب، كتتخب طي 
ـى األمر إٔب غّبه، كلبس غّبى ثياًبو، كانتحلى أطوار أسياده، من أىل  فمن سىل مى زما
الزيغ كا٤بكر، يأٛبري بأمرىم، كٱبضعي لسلطاهنم، كيفًبي ٕبضارهتم، كيعيشي على فتات 

ا لتطرُّؽ األعداء إٔب ببلده، كمن طبلئًع ١بيوش  أموا٥بم، فسيملكوف أمره، كيكوف منفذن
الغالبْب، كأرباب الغزكات، الذين ٲبهدكف ٥بم السبل، كيفتحوف ٥بم األبواب، ٍب يثبتوف 

 أقدامهم؛ ألف  كالءه ليس لدينو كال ألمتو، كإ٭با ٤بن ملك أمره.
فإذا عبل صوت ىؤالء كبزغ ٪بمهم، فسيكونوف معوؿ ىدـ لتاريخ أمتهم 

ر فيها أمثاؿي ىؤالء خانعةن مؤٛبرة ذليلة. كحضارهتا، كتغدك تلك الدكؿ الٍب تىصىد  
كتستطيعوف أف تركا مصداؽ ىذه الكلمات إذا نظرًب إٔب كاقعنا ا٤بعاصر، إٔب ا٤ببشرين 

 . (ُ)بالنظريات الغربية الذين يريدكف أف ٯبعلوا من أمتنا مسخنا مشوىنا للفكر الغريب
 خلفي كالت   ا١بهلي  ساده قد -ُب كثّب من البلداف اإلسبلمية–ككاقعنا ا٤بعاصر 

كمراكزى  عوة،الد   منابرى ا٤بفسدكفى اإلصبلح، كتصد رى  أفل ٪بمي  ، حيثي كالت ناحر كالغلوُّ 
  ، كالتخلف.كالركود ا١بهل، ة ما أصاُّا مناألم   فأصابى  القرار،

كما   ،كأىلها مصلحوف القرل بظلمو  ُب األمم أن و ال يهلكي  اهلل  ةن  كمن سي 
ة حمس :قاؿ  َ٘ ة ُمْػُِٖد٠نَ َو َٟ ُٖ ْٞ َ

َرى ثُِلٍْٖم َوأ ُِ َّ إْ ِٖ ْٟ َّ ِِلُ  ،[ُُٕ]ىود: ىجسََكَن َربَّ
كسياساهتم، كىذا ىو األساس األعظم لعلم  ،كأحكامهم ،يعِب: مصلحوف ُب أعما٥بم

االجتماع ُب حياة األمم كموهتا كعزهتا كذ٥با. كلكنو يهلكها كأىلها مفسدكف ُب 
 األرض كما ثبت ُب آيات كثّبة. 

                                                

 (.ّّٓكاملة، ١بماؿ الدين األفغا٘ب )ص:األعماؿ ال (ُ)
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فكاف لزامنا على ا٤بصلحْب من أكٕب األلباب كالبصائر: الت بصّبي كالت نويري، 
كالت حذير من إفساد ىؤالء، كشىرٍّىم ا٤بستطّب، كخطرىم الكبّب. ك٫بن معشر ا٤بسلمْب 

 إذا ٓب يػيؤىس ٍس هنوضنا على قواعًد ديننا كقرآننا فبل خّبى لنا فيو.
 

 خامًسا: القدوة السيئة:
 ا٤براحل ة أثرنا ُب ٙبديد كجهة اإلنساف ُب فكره كسلوكو، كال سيما ُبإف  للقدك 

ٗبن يتخذىم  كالتشبو ٧بيطو، مع التفاعل اإلنساف طبيعة من ألف   األكٔب من نشأتو؛
احَبامنا، كٰبفظ ٥بم مكانة كقدرنا؛ كلذلك فإف القدكة ا٢بسنة  ٥بم أسوة لو، كييًكنُّ 

، كإٔب الربٍّ كالت قول، كالص بلح كاإلصبلح، كما أف  للقدكة الس يئة من هتدم إٔب ا٢بقٍّ
اإلضبلؿ ما ال ٱبفى على أكٕب البصائر ٩با سيأٌب ك األثًر ُب الش رٍّ كاإلفساًد كالض بلؿ 

 توضيحو.
أيسوة كقدكة للمأمومْب، فإذا كاف إمامنا ُب ا٣بّب كالصبلح كيوصف اإلماـ بأنو 

ر قيمنا كأخبلقنا كاستقامة، كإذا كاف إمامنا ُب الش   :تأسيأث ر ُب أتباعو، فأٜبر االقتداء كال
 .عن ا٢بقٍّ  ر فيهم، فأكرث ا٫برافنا كضبلالن أث  

ْمرَِٛةحمس :اهلل قاؿ 
َ
ُدوَن ثِأ ْٟ ًح َح ٍّٙ ِ ن

َ
ْٗ أ ُٞ َٜة  :كقاؿ  [،ّٕ]األنبياء: ىجسوََجَهْٖ

وحمس ة َغَبُ ٍّٙ َ ْمرَِٛة ل
َ
ُدوَن ثِأ ْٟ ًح َح ٍّٙ ِ ن

َ
ْٗ أ ُٟ ِْٜ٘ َٜة  ٠ُٜنَ وََجَهْٖ ِ َٜة ي٠ُُ ِ كُب  .[ِْ]السجدة: ىجسا َوََك٠ُٛا ثِآيَةد

ًح يَْدُن٠َن إَِل اَلٍّةرِ حمس: ا٤بقابل: قاؿ  ٍّٙ ِ ن
َ
ْٗ أ ُٞ َٜة َّ يَْدُن٠َن حمس [،ُْ]القصص: ىجسوََجَهْٖ ِ وَٕه

ُ
أ

ْيٍَِرةِ بِإِذِِْٛٝ  َٙ ْ ٍّٜحِ َوال ُ يَْدُن٠ إَِل اْْلَ   [.ُِِ]البقرة: ىجسإَِل اَلٍّةرِ َواّلِلٍّ
األئمة: ٝبع إماـ، ف ار، كيقودكف إليها األتباع كاألنصار.يدعوف إٔب الن   كا٤بعُب:

 .أك شر   قتدل بو ُب عمل من خّبو كىو من يي 
ًح يَْدُن٠َن إَِل اَلٍّةرِ حمس :عن فرعوف كملئو كقد قاؿ اهلل  ٍّٙ ِ ن

َ
ْٗ أ ُٞ  ىجسوََجَهَْٖٜة

 ُّم أىلي  مقتديى  فكاف فرعوف كملؤه أسوة ُب الشر كالضبلؿ كا١بربكت، [،ُْ]القصص:
، فهم ٰبثوف على فعل الشركر كا٤بعاصي، كتدسية النفوس  العتو كالكفر باهلل

 النار. ُببفاعلها  يبالفسوؽ كاآلثاـ الٍب تلق
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، بل دأبوا على إضبلؿ  كرسولو  كما كفاىم أف كانوا ضالْب كافرين باهلل
كا ٔبزاءين: جزاء ؤ كٙبسْب العصياف ٥بم، كبذا قد ارتكبوا جرٲبتْب، فبا ،سواىم

 .كجزاء اإلضبلؿ ،الضبلؿ
كذلك سيكونوف  ككما كانوا ُب الدنيا أئم ة ُب الشر كا١بربكت كالض بلؿ، فإهنم 

ونَ حمس ار،ة كقادة، لكن إٔب الن  ُب اآلخرة أئم    [.ُْ]القصص: ىجسَوي٠ََْم إِية٘ح َلَ يَُِٜصُ
، فلو من سن في اإلسالـ سنة حسنةكقد جاء ُب ا٢بديث الشريف: )) 

أجرىا، وأجر من عمل بها بعده، من غير أف ينقص من أجورىم شيء، ومن سن 
في اإلسالـ سنة سيئة، كاف عليو وزرىا ووزر من عمل بها من بعده، من غير أف 

 .(ُ)((ينقص من أوزارىم شيء
سالـ يدعوه إٔب اإلسبلـ: )) -عظيم الرـك-إٔب ىرقل  كجاء ُب كتاب النيب 

أما بعد، فإني أدعوؾ بدعاية اإلسالـ أسلم تسلم، وأسلم  على من اتبع الهدى،
 .(ِ)..(( ا٢بديثيؤتك اهلل أجرؾ مرتين، وإف توليت فإف عليك إثم األريسيين

ٍـّ )القدكة السيئة( قولو  أبغض الناس إلى )): كمن األحاديث الواردة ُب ذ
، ومبتغ في اإلسالـ ُسنََّة الَجاىليَّة ، َوُمطَِّلُب دـ امرئ اهلل ثالثة: ملحد في الحـر

(، أم: ما كمبتغ ُب اإلسبلـ سين ةى ا١بىاىلي ة: )فقولو  .(ّ)((لِيُػَهرِيَق َدَموُ  ؛بغير حق
 كاف عليو أىلها من االعتقادات كاألعماؿ الباطلة.

ٍـّ )القدكة السيئة(: ما جاء   عن كعب بن عيٍجرىةكمن األحاديث الواردة ُب ذ
ُأِعيُذَؾ باهلل يا كعب بن ُعْجَرَة من أمراء يكونوف )): قاؿ: قاؿ ٕب رسوؿ اهلل 

قَػُهْم في كذبهم، وأعانهم على ظلمهم فليس  من بعدي، فمن َغِشَي أبوابهم َفَصدَّ
مني ولست منو، وال يرد علي الحوض، ومن َغِشَي أبوابَهم أو لم يَػْغَش ولم 

                                                

 [.َُُٕيح مسلم ]( صحُ)
  [.ُّٕٕ[، مسلم ]ّْٓٓ، ُِْٗ، ٕصحيح البخارم ]( ِ)
 [. ِٖٖٔ( صحيح البخارم ]ّ)
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قْػُهْم  ُهْم   فيُيَصدّْ ي وأنا منو، وَسَيرُِد َعَليَّ ِمنّْ  فهوظلمهم،  علىكذبهم، ولم يُِعنػْ
 .(ُ)((الَحْوضَ 

ْٗ ََكِمًَٖح ي٠ََْم حمس :(القدكة السيئة)ُب أصحاب  كيقوؿ  ُٞ ْوَزاَر
َ
٠ُِٖٙا أ ِِلَْد

ْٗ ثَِيْْيِ نِْٖمٍ  ُٟ ٠ََّٖج َٚ يُِؾ ِي ْوَزارِ اَّلٍّ
َ
ْٚ أ ِ٘ حِ َو َ٘ ُروا حمس [،ِٓ]النحل: ىجسإَِِْية ٍَ َٚ َز ِي َوَُةَل اَّلٍّ

٠ُٜا ا َ٘ َٚ آ ِي ٍء لِلٍّ ْٚ ََشْ ِ٘  ْٗ ُٞ ْٚ َخَفةيَة ِ٘ ْٗ ِِبَةمَِِٖي  ُٞ ة  َ٘ ْٗ َو ْٔ َخَفةيَةُز َٜة َوَْلَْدِٙ دٍّجُِه٠ا َشبِيَٖ
ْٗ َََٕكذِث٠َُن  ُٟ ة ََك٠ُٛا  >إِجٍّ ٍّٙ حِ َخ َ٘ ٍّٚ ي٠ََْم إَِِْية ُٕ

َ
ْٗ َوَٕحُْصد ِٟ ِ ةل َِ ثْ

َ
َم خ َ٘ ةًَل  َِ ثْ

َ
ْٗ َوخ ُٟ َ ةل َِ ثْ

َ
ٍّٚ خ ُِٖٙ َوَِلَْد

وَن  ََتُ ٍْ  [.ُّ-ُِ]العنكبوت: ىجس=َح
كالقرآف قد جاء يهدم ٝبيع متبعي ا٤بلل كاألدياف السابقة إٔب استعماؿ عقو٥بم 

على ما كرثوه عن  ٯبمدكاللوصوؿ إٔب العلم كا٥بدل ُب الدين، كأال  ؛مع ضمائرىم
ْٔ َُةل٠ُا إٍِّٛة وََجْدَٛة آحمس :بع. يقوؿ اهلل ت  أف يػي  أحقُّ  فإف ا٢بق   ؛آبائهم كأجدادىم ثَةَءَٛة ثَ

ذَُدوَن  ْٟ ْٗ ُم ٍح ِإَوٍّٛة لََعَ آزَةرِِٞ ٍّ٘ ْٚ َِٛذيٍر إَِلٍّ  Fلََعَ أُ ِ٘ َّ ِِف َُْريٍَح  ِ ْٚ َرجْٖ ِ٘ َٜة  رَْشْٖ
َ
ة أ َ٘  َّ ِ َوَكَذل

َذُدوَن  ِْ ُ٘  ْٗ ٍح ِإَوٍّٛة لََعَ آزَةرِِٞ ٍّ٘ ة إٍِّٛة وََجْدَٛة آثَةَءَٛة لََعَ أُ َٞ َْت٠ٌَُ ُ٘ َول٠َْ جِ  Gَُةَل 
َ
ْٗ َُةَل أ بْذُُس

ْٗ ثِِٝ ََكٌُِروَن  رِْشْٖذُ
ُ
ة أ َٙ ِ ْٗ َُةل٠ُا إٍِّٛة ث ْٗ َنَٖيِْٝ آثَةَءُز ة وََجْدتُ ٍّٙ َْٞدى ِم َ

ْٗ  Hثِأ ُٟ ِْٜ٘ َٜة  ْٙ َِ ٌَةجَْذ
بَِي  ّذِ َٓ ُٙ ْ ًَ ََكَن ََعَُِجُح ال يْ َْ فدلت اآليات على أهنم  [.ِٓ-ِِ]الزخرؼ: ىجسIٌَةجُْلْر 

 ضلوا، فاستحقوا العذاب.آثركا القدكة السيئة على ا٢بسنة ف
، ٍب . كأعظم قدكة للناس رسوؿ اهلل ا٢باجة إٔب القدكة ا٢بسنة كاألمة بأمسٍّ 

 ،لف الصاّب، كمن سار على ىديهمابعْب كالس  حابة كالت  من الص   رسوؿ اهلل كير اثي 
من العلماء الصا٢بْب،  كىو على بصّبة كبينة ،كاقتفى أثرىم، كدعا إٔب ىذا الدين

 . ، كا٥بداة إٔب سواء السبيلا٢بقيقيوف هم بناة األجياؿفقادة ا٤بخلصْب..كال
كىناؾ مقومات للقدكة ا٢بسنة أٮبها: التخلق باألخبلؽ الفاضلة، كالس ّب كفق 

، كالت مسك بسين تو؛ فإف  العلم كالعمل ركنا القدكة ، كاتٍّباع ىدم الن يب شرع اهلل 
لى أساسو راسخو منبثقو من العقيدة من غّب زيغو أك ابتداع، ا٢بسنة، كالبناء ُب الَببية ع

                                                

 [.ُِِ[، كقاؿ: "حسن غريب"، كأخرجو أيضنا: الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ُْٔ( أخرجو الَبمذم ]ُ)
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كأف يكوف صاحب ٮب ةو؛ فإف  رؤية اَّدين تبعثي ُب الن فس ا٥بم ة؛ لتقليدىم كالت شبو 
 ُّم.

: االستقامة، كاالعتداؿ، كا٢بًلم، كا٢بكمة، كالتثبت، كمن صفات اإلماـ القدكة
، كأف يكوف عا٤با ٗبقاصد التشريع، دؽ، كالصٍّ رب، كاإلخبلصكالص   ،فق، كاللْبالرٍّ ك 

ا ُب  كاألصوؿ كاالستنباط، كبصّبنا ٗبناىج الدعوة، كمطلعنا على اختبلؼ الفقهاء، آخذن
االعتبار مراعاة أحواؿ الناس، كمتدرجنا ُب دعوتو ٗبا يتبلءـ مع طبيعة ا٤بخاطىبْب، كأف 

ا عن ا١بهل كا٢بمق كالصٍّفات  يكوف حريصنا على ىداية قومو، ناصحنا، أميننا، بعيدن
 ا٤بذمومة.

، كأف ينهج رسولو  ةً ن  كسي ، كأف يرتكز ُب دعوتو على كتاًب اهلل 
 هنج الس لف كالت ابعْب كمن تبعهم بإحساف من األئمة كالعلماء ا٤بخلصْب العاملْب. 

ا  كأف يكوف تقينا كرعنا يقدٍّـ رأم الش ارع ا٢بكيم على كل رأم، كأف يكوف بعيدن
 عن النفاؽ كا٤بداىنة كالغلو كالتشدد كالتكفّب، ككل خلق ذميم. 

كمن صفات اإلماـ القدكة: أف يفقو علـو اآللة الٍب يستند إليها ُب التفسّب 
كاالستنباط، كأف يكوف قدكة ُب العمل؛ فإف لساف العمل أبلغ من لساف القوؿ، كال 

 .(ُ)خّب ُب قوؿ ال يصدقو العمل
 

 غ:سادًسا: سوء التبلي
، ك شأف دعاة الباطل: التلبيس على الناس، إف  من  إظهار الباطل ُب صورة ا٢بقٍّ

كتشويو ا٢بقائق من خبلؿ كسائل كالتعمية، كالتلبيس كمىزٍج ا٢بقٍّ بالباطل بالكتماف 
 كمنابر الدعوة. ،اإلعبلـ

  

                                                

 (.ّٕٔ-ّٕٓا٥بداية( )ص:انظر ذلك مفصبلن ُب )عقبات ُب طريق ( ُ)
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سيخرج قـو في آخر الزماف، أحداث األسناف، سفهاء كُب ا٢بديث: ))
ف من خير قوؿ البرية، ال يجاوز إيمانهم حناجرىم، يمرقوف من األحالـ، يقولو 

 .(ُ)..(( ا٢بديثالدين، كما يمرؽ السهم من الرمية
 :قولو  .العقوؿ ضعاؼ ،صغار األسناف :معناه: "قاؿ اإلماـ النوكم 

 ،ال حكم إال هلل :كقو٥بم  ،ُب ظاىر األمر :معناه ((يقولوف من خير قوؿ البرية))
 .(ِ)"-كاهلل أعلم- ائهم إٔب كتاب اهلل كنظائره من دع

يخرج قـو من أمتي يقرءوف القرآف، ليس قراءتكم إلى كعند مسلم: ))
قراءتهم بشيء، وال صالتكم إلى صالتهم بشيء، وال صيامكم إلى صيامهم 

 ،بشيء، يقرءوف القرآف يحسبوف أنو لهم وىو عليهم، ال تجاوز صالتهم تَػَراِقيَػُهم
 .(ّ)((سالـ كما َيْمُرُؽ السهم من الرَِّميَّةَيْمُرُقوف من اإل

كاضح فيما قلنا، ٍب إهنم يطلبوف اتباعو  ((يحسبوف أنو لهم)): فقولو "
ليكونوا من أىلو، كليكوف حجة ٥بم، فحْب ابتغوا تأكيلو كخرجوا عن  ؛بتلك األعماؿ

نوف أهنم أم: أهنم يفهمونو على غّب كجهو، فهم يظ، "(ْ)"ا١بادة كاف عليهم ال ٥بم
على شيء كىم ٖببلؼ ما ظنوا؛ يظنوف أهنم على حق كىم على باطل؛ للشبو الٍب 

 .(ٓ)"عرضت ٥بم، كللباطل الذم أشربتو قلوُّم
من )سوء التبليغ( أٲبا ٙبذير، فحذ ر من الرؤكس  كقد حذ رنا الرسوؿ 

بقرحة، ككضع العلم  م ُب العلم بغّب أمانة فقد مس  من تكل  ا١بهاؿ، كأئمة الضبلؿ. ف
 ُب سبيل فبلح األمة حجر عثرة.

                                                

 [.َُٔٔ[، مسلم ]َّٗٔ، َٕٓٓ، ُُّٔ( صحيح البخارم ]ُ)
  (.ُُٗ/ٕ(، كانظر: حاشية السندم على سنن النسائي )ُٗٔ/ٕ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ِ)
 [.َُٔٔ( صحيح مسلم ]ّ)
 (.ُٕٔاالعتصاـ، للشاطيب )ص: (ْ)
 سن العباد البدر.( من )شرح سنن أيب داكد( من دركس الشيخ عبد احملٓ)
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ا٣بطر إذا تصد ر ا٤بنافقوف منابرى الد عوة كاإلعبلـ، كتبوؤا ك  الفساد كيعظم
ا٤بناصب العالية، فأشاعوا الباطل كركجوا لو، كأٟبدكا صوت ا٢بق، فاغَب ُّم خلق  

: قاؿ داعية يظهر خبلؼ ما يبطن، ف كثّب، فضلوا كأضلوا، كقد حذ رنا النيب 
 .(ُ)((كل منافق عليم اللساف  :إفَّ أخوؼ ما أخاؼ على أمتي))

 
 سابًعا: الغلو والتطرؼ:

 ىو كٛبكينهم كحضارتو، للمجتمع ىدـ معوؿ كا٤بتطرفْب الغبلة أف ٱبفى كال 
 أىلها. هتجّب إٔب كيسعى مقدراهتا، ُب كيطمع لؤلمة، يكيد من عمل

 
 :الغرورثامًنا: 

ف بعض السالكْب، فتصد ىم عن ا٢بق، بل قد تكو  ف الغركر آفة قد تصيبإ
ىذه اآلفة من العقبات ا٤بهلكات، كمن أسباب اإلضبلؿ الناشئ عن فساد التصور، 

  كا١بهل ا٤بركب.
واب ه عن الص  اإلنساف فخدعو فصد   الغركر فإنو ما غر   أما: "قاؿ الطربم 

 .(ِ)"إٔب الباطل كعن ا٢بقٍّ  ،إٔب ا٣بطأ
ا٤بغركر ىو الذم ٓب تنفتح بصّبتو ليكوف ُّداية نفسو  : "فزإب قاؿ اإلماـ الغ

ْخَْم حمس .دليبلن  كالشيطاف ،اكبقي ُب العمى فاٚبذ ا٥بول قائدن  ،كفيبلن 
َ
ِذهِ أ َٞ ْٚ ََكَن ِِف  َ٘ َو

َّٔ َشبِيًَل  َؽ
َ
ْخَْم َوأ

َ
٠َ ِِف اْْلِخَرةِ أ ُٟ  [.ِٕ]اإلسراء: ىجسَذ

  
                                                

[، قاؿ ُُْٔ[، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]َّٓ[، كالبزار ]ُُ[، كابن ٞبيد ]ُّْأخرجو أٞبد ] (ُ)
[، ُّْٓ(: "ركاه البزار كأٞبد كأبو يعلى، كرجالو موثقوف". كأخرجو البزار ]ُٕٖ/ُا٥بيثمي )

عن عبد اهلل بن بريدة، عن  [ُّٗٔ[،  كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ّٗٓكالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]
(: "ركاه الطربا٘ب ُب )الكبّب( كالبزار، كرجالو رجاؿ ُٕٖ/ُعمراف بن حصْب. قاؿ ا٥بيثمي )

 الصحيح".
 (.ٔٓ /ُِتفسّب الطربم )( ِ)
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 ، ٍب بْب مداخلو ك٦باريو،بع ا٤بهلكاتكمن ،قاكاتالغركر ىو أـ الش   أف  كذكر 
 .(ُ)كأصناؼ ا٤بغَبين

اء يسرم حٌب يصيبى كثّبين من العلماء كالعيب اد كالزُّىاد  كأكضحى أف  ىذا الد 
ار كغركر العصاة غركر الكف   :ىاأظهر أنواع الغركر كأشد  كالقضاة كأرباب األمواؿ، كأف  

 فسدين.كا٤ب
على اآلخرة، كرضي ُّا بالدنيا كعاجلها، فآثرىا  ا من اغَب  أعظم ا٣بلق غركرن ك 

 قد أحسن من النسيئة.نيا نقد، كاآلخرة نسيئة، كالن  : الدُّ فمنهم من قاؿ من اآلخرة،
ا من النسيئة إال إذا كاف مثل النسيئة، النقد ال يكوف خّبن  فإف   ؛كىذا ٧بل التلبيس

كما ُب  ن أنفاس اآلخرة؟فكيف كالدنيا كلها من أك٥با إٔب آخرىا كنفس كاحد م
ما الدنيا في اآلخرة إال ِمْثُل ما يجعل أحدكم إصبعو ىذه في اْلَيمّْ، )): ا٢بديث

 .(ِ)((؟فلينظر بم تَػْرِجع
فإيثار ىذا النقد على ىذه النسيئة، من أعظم الغنب كأقبح ا١بهل، كإذا كاف 

النسبة إٔب اآلخرة، ىذا نسبة الدنيا ٗبجموعها إٔب اآلخرة، فما مقدار عمر اإلنساف ب
إيثار العاجل ُب ىذه ا٤بدة اليسّبة، كحرماف ا٣بّب الدائم ُب  ؟ما أكٔب بالعاقلهفأي

اآلخرة، أـ ترؾ شيء حقّب صغّب منقطع عن قرب، ليأخذ ما ال قيمة لو كال خطر 
 لو، كال هناية لعدده، كال غاية ألمده؟

منهم: لذات الدنيا  كيقوؿ آخر كيقوؿ بعضهم: ذرة منقودة، كال درة موعودة.
 متيقنة، كلذات اآلخرة مشكوؾ فيها، كال أدع اليقْب بالشك.

ا ٤بشكوؾ فيو، فيقاؿ لو: إما أف تكوف على كأما قوؿ اآلخر: ال أترؾ متيقنن 
يقْب من ذلك، فإف كنت  شك من كعد اهلل ككعيده كصدؽ رسلو، أك تكوف على

                                                

 (.ِٓكانظر: أصناؼ ا٤بغركرين )ص: (، ّٕٗ /ّ)( انظر: إحياء علـو الدين ُ)
لدنيا بالنسبة إٔب اآلخرة ُب قصر مدهتا، كفناء لذاهتا، [. "كمعُب ا٢بديث: ما آِٖٖ( صحيح مسلم ]ِ)

كدكاـ اآلخرة، كدكاـ لذاهتا كنعيمها إال كنسبة ا٤باء الذم يعلق باألصبع إٔب باقي البحر". شرح اإلماـ 
 (.ُّٗ -ُِٗ/ُٕالنوكم على صحيح مسلم )
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ألنو متيقن ال شك فيو  ؛عن قرب على اليقْب فما تركت إال ذرة عاجلة منقطعة فانية
 .كال انقطاع لو

ا٤بعاصي مع سبلمة عقائدىم، فإهنم قد شاركوا الكفار ُب ىذا  افأما مبلبسو 
ألهنم آثركا الدنيا على اآلخرة، إال أف أمرىم أسهل من أمر الكفار، من جهة  ؛الغركر

 أف أصل اإلٲباف ٲبنعهم من عقاب األبد.
إف اهلل كرٙب، كإ٭با نتكل على عفوه، كرٗبا اغَبكا  كمن العصاة من يغَب، فيقوؿ:

 بصبلح آبائهم.
ا ىرب منو، كمن رجا ا طلبو، كمن خاؼ شيئن كقد قاؿ العلماء: من رجا شيئن 

 الغفراف مع االصرار، فهو مغركر.
مع سعة رٞبتو شديد العقاب، كقد قضى بتخليد الكفار ُب  كليعلم أف اهلل 

ط األمراض كاحملن على خلق من عباده ُب ، كقد سل  النار، مع أنو ال يضره كفرىم
 قادر على إزالتها، ٍب خوفنا من عقابو، فكيف ال ٬باؼ؟! الدنيا، كىو 

فا٣بوؼ كالرجاء سائقاف يبعثاف على العمل، كما ال يبعث على العمل فهو 
 غركر. يوضح ىذا أف رجاء أكثر ا٣بلق ٰبملهم على البطالة، كإيثار ا٤بعاصي.

أف القرف األكؿ عملوا كخافوا، ٍب أىل ىذا الزماف أمنوا مع التقصّب كالعجب 
 كاطمأنوا، أتراىم عرفوا من كـر اهلل تعأب ما ٓب يعرؼ األنبياء كالصا٢بوف؟!

كلو كاف ىذا األمر يدرؾ با٤بُب، فلم تعب أكلئك ككثر بكاؤىم؟! كىل ذـ أىل 
دَِْن حمس الكتاب بقولو:

َ
َذا اْْل َٞ ُخُذوَن َنَرَض 

ْ
ُر ََلَةيَأ ٍَ ٠ل٠َُن َشُيْي ُِ إال  [،ُٗٔ]األعراؼ: ىجس َويَ

 .(ُ)"٤بثل ىذا ا٢باؿ؟!

                                                

ـو الدين(، كتاب ذـ (، كانظر ذلك مفصبلن  ُب )إحياء علِّٕ( انظر: ٨بتصر منهاج القاصدين )ص:ُ)
( فما بعد، ا١بواب الكاُب ُِ( فما بعد، أصناؼ ا٤بغركرين، أليب حامد الغزإب )ص:ّٖٕ/ّالغركر )

 (.ّٕ -٤ّٔبن سأؿ عن الدكاء الشاُب، البن القيم )ص:
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ُب ظركفنا ا٢باضرة يكثر تعاطي كقاؿ شيخنا إ٠باعيل اَّذكب حفظو اهلل: "
إف العبد لََيَتَكلَُّم بالكلمة، ما يَػَتبَػيَُّن ما فيها، يهوي )) مهلكات قد تكوف من نوع:
 .(ُ)((مشرؽ والمغرببها في النار، أبعد ما بين ال

ككبلـ ُب أمور األمة يلبس ثوب   كبلـ ُب الدين بغّب علم. كمن ىذا الباب:
ككبلـ  ككبلـ فيو اهتاـ الناس كسوء الظن ُّم. العصبيات مع قصر النظر كضيق األفق.

كأغلب ما تكوف ىذه ا٤بهلكات ُب  فيو إرجاؼ كٚبويف يؤدم إٔب اليأس كالقنوط.
 ."اىػس، أك الغركر ٔبماعة ٨بصوصة، أك الغركر ٗبنهج ٨بصوصمناخ من الغركر بالنف

فاهلل  ،قد اندرس علم الدين بتلبيس العلماء السوء" :اإلماـ الغزإب قاؿ 
 . (ِ)"كإليو ا٤ببلذ ُب أف يعيذنا من ىذا الغركر ،تعأب ا٤بستعاف

: كاعلم أف الناس ُب طلب العلم على ثبلثة أحواؿ" ُب )بداية ا٥بداية(: قاؿك 
رجل طلب العلم ليتخذه زاده إٔب ا٤بعاد، كٓب يقصد بو إال كجو اهلل كالدار اآلخرة؛ 

 فهذا من الفائزين.
كرجل طلبو ليستعْب بو على حياتو العاجلة، كيناؿ بو العز كا١باه كا٤باؿ، كىو 

حالو كخسة مقصده، فهذا من ا٤بخاطرين. فإف  ةعآب بذلك، مستشعر ُب قلب ركاك
التوبة خيف عليو من سوء ا٣باٛبة، كبقي أمره ُب خطر ا٤بشيئة؛ كإف  عاجلو أجلو قبل

من ا٣بلل  بوكفق للتوبة قبل حلوؿ األجل، كأضاؼ إٔب العلم العمل، كتدارؾ ما فرط 
 فإف التائب من الذنب كمن ال ذنب لو. ؛التحق بالفائزين

ؿ، كرجل ثالث استحوذ عليو الشيطاف؛ فاٚبذ علمو ذريعة إٔب التكاثر با٤با
كالتفاخر با١باه، كالتعزز بكثرة األتباع، يدخل بعلمو كل مدخل رجاء أف يقضى من 

التسامو بسمة  ؛الدنيا كطره، كىو مع ذلك يضمر ُب نفسو أنو عند اهلل ٗبكانة
فهذا  ،اا كباطنن كا٤بنطق، مع تكالبو على الدنيا ظاىرن  مالعلماء، كتر٠بو برسومهم ُب الز 

                                                

 [.ِٖٖٗ[، كمسلم ]ْٕٕٔ( أخرجو البخارم ]ُ)
 (.ُِ/ُ( إحياء علـو الدين )ِ)
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ا٤بغركرين؛ إذ الرجاء منقطع عن توبتو لظنو أنو من من ا٥بالكْب، كمن ا٢بمقى 
  .(ُ)"احملسنْب
منهم فرؽ أحكموا  فأما أىل العلم، فا٤بغَبكف منهم فرؽ:": ُب )اإلحياء(قاؿ ك 

العلـو الشرعية كالعقلية، كأٮبلوا تفقد ا١بوارح كحفظها عن ا٤بعاصي، كإلزامها 
كاف، لعلموا أف العلم إ٭با يراد ٤بعرفة اهلل ٗب عندالطاعات، كاغَبكا بعلمهم، كظنوا أهنم 

ا٢ببلؿ كا٢براـ، كمعرفة أخبلؽ النفس ا٤بذمومة كاحملمودة ككيفية عبلجها كالفرار منها، 
فهي علـو ال تراد إال للعمل، ككل علم يراد للعمل فبل قيمة لو دكف العمل. قاؿ اهلل 

: ةحمس َٞ ْٚ َزَكٍّ َ٘ ٌََْٖح 
َ
م كيف يزكيها، فإف أفلح من تعل  كٓب يقل: قد  ،[ٗ]الشمس: ىجسَُْد أ

 :تبل عليو الشيطاف فضائل أىل العلم، فليذكر ما كرد ُب العآب الفاجر، كقولو 
ْر حمس َٟ ُٝ يَْٖ ْْ ْو تََْتُ

َ
ْر أ َٟ ْٔ َنَٖيِْٝ يَْٖ ِٔ إََْكِْت إِْن ََتِْٙ َس َٙ َْ  ُٝ َسُٖ َٙ  كقولو: [،ُٕٔ]األعراؼ: ىجسَذ

ةرً حمس ٍَ ْش
َ
ُٔ أ ِٙ ةرِ َُيْ َٙ ِ ِٔ اِْل َس َٙ  [.ٓا١بمعة:] ىجساَْ

كفرقة أخرل أحكموا العلم كالعمل فواظبوا على الطاعات الظاىرة كتركوا 
ا٤بعاصي، إال أهنم ٓب يتفقدكا قلوُّم ليمحوا عنها الصفات الذميمة من الكرب كا٢بسد 
كالرياء كطلب العبل كإرادة السوء لؤلقراف كالنظراء كطلب الشهرة ُب الببلد كالعباد، 

إف اهلل ال ينظر إلى صوركم )): كنسوا قولو  ،ىرىم كأٮبلوافهؤالء زينوا ظوا
 .(ِ)((وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

م هنكفرقة أخرل: علموا أف ىذه األخبلؽ الباطنة مذمومة من جهة الشرع إال أ
 .(ّ)"م أرفع عند اهلل من أف يبتليهمهنلعجبهم بأنفسهم يظنوف أهنم منفكوف عنها، كأ

يفرح تستوٕب عليو الغفلة، ك ٰبمل صاحبو على تعظيم نفسو حٌب قد  بي جٍ العي ك 
ارؼ عن اآليات يصل إٔب )غركر العلم( الص  كرٗبا ٗبا ىو عليو، كيستغِب ٗبا عنده، 

                                                

 (.ِٕ -ِٔلغزإب )ص:( بداية ا٥بداية، أليب حامد اُ)
 [.ِْٔٓ( صحيح مسلم ]ِ)
(، ٨بتصر منهاج القاصدين َِٔ(، بتصرؼ، موعظة ا٤بؤمنْب )ص:ّٖٖ/ّ( إحياء علـو الدين )ّ)

 (.ِّٗ:)ص
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ُب خلق نزعة اإل٢باد كا١بحود،  سببه  (غركر العلم، كالصادٍّ عن ا٥بداية، ك)كا٢بجج
ة حمس :كىو ما أشار إليو القرآف الكرٙب بقولو  َٙ ِ َٜةِت ٌَرُِخ٠ا ث ِ ْٗ ثِةْْلَحّ ُٟ ْٗ رُُشُٖ ُٟ ة َجةءَتْ ٍّٙ ٌََٖ

 ِٗ ْٚ إْهِْٖ ِ٘  ْٗ ُٞ  [.ّٖ]غافر: ىجسِنَْٜد
كإطبلؽ  .إٔب ما يوافق ا٥بولكركوف ىو خداع للنفس،  الغركركىذا النوع من 

كإف كاف  ،كإال فهو جهل ،العلم على اعتقادىم هتكم كجرم على حسب معتقدىم
ما أشكل  طرؼ فهو جاىل ٔبوانب أخرل، كلو أنو ٕبث أك رد   قد أصاب علمنا من

كرجع عن اال٫براؼ، من الشبو، ُب نفسو عليو إٔب أكٕب العلم لذىب عنو ما ٯبد 
ُٝ حمس :اهلل  كاستقاـ على ا٥بداية. قاؿ َٙ ْٗ ََٕهِٖ ُٟ ِْٜ٘ ْمرِ 

َ
وَِّل اْْل

ُ
َول٠َْ َردَّوهُ إَِل الرٍُّش٠ِل ِإَوَل أ

َٚ يَْصتَْٜ  ِي ْٗ اَّلٍّ ُٟ ِْٜ٘  ُٝ  من االستفادة من علم غّبه، لكن الغركر منعو [.ّٖ]النساء: ىجسجُِف٠َٛ
  فبقي ُب ظلمة ا١بهل.

كما يفسد ىؤالء  ،كأصناؼ غركر أىل العلم كثّبة: "قاؿ اإلماـ الغزإب 
 .(ُ)"أكثر ٩با يصلحونو

 الذم يعظم نفسو بالباطل يريد أف ينصر كل : "أال ترل أف  ابن تيمية  كقاؿ
 .(ِ)"-كلو كاف خطأ-ما قالو 

، كلو كالعبادة ك٩بارسة ا٢بياةكا٥بداية العقيدة كا٢باصل أف  الغركرى لو خطريه على 
عواقب كآثار على الس اًلًك كعلى ا٤بدعوين، فمن آثاره على السالك: ضبلليو عن 

، كاتٍّباعيو للهول كما يزينو الشيطاف لو من سوء عملو، كانتصاريه للنفس ، كا٤براء، ا٢بقٍّ
كا١بداؿ بالباطل، كالعجب، كالتكرب، كاالستبداد بالرأم، كازدراء اآلخرين كاحتقارىم، 

، كيهلك مع من ىلك.  حٌب يضل  عن ا٢بقٍّ
كمن آثاره على ا٤بدعوين: التنفّبي كالصُّد عن ا٥بداية، فهو يعكس بسوء خلقو 

 كقصده، كا٫براؼ فكره صورة قبيحة كمشوىة عما يدعو إليو. 

                                                

 (.ُّٗ/ّ) إحياء علـو الدين(، كانظر: َْ)ص: أصناؼ ا٤بغركرين (ُ)
 (. ِِٗ/٦َُبموع الفتاكل ) (ِ)
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قد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كل من كتاب: )هنج األبرار ُب اجتناب ما توعد ك 
 عليو بالنار(، ككتاب: )عقبات ُب طريق ا٥بداية(.

 
 :التأىل والرسوختاسًعا: التصدر قبل 

كمن سوء التبليغ: )التصدر قبل التمكن كالرسوخ كالتأىل(؛ ألن و يورث آفاتو 
ؼ كالشذكذ، كلو كذلك أثر ال ٱبفى على لدل ا٤بتلقي، كقد يكوف سببنا لبل٫برا

التصدر قبل التأىل ىو آفة صاحبو، فهو ٩با يورث الًكرب كالعجب كالغركر كالزيغ. ك"
 .(ُ)"كقد قيل: من تصدر قبل أكانو، فقد تصدل ٥بوانو ُب العلم كالعمل.

أف ال ينتصب أف من آداب العآًب ُب دىٍرًسو: " كقد ذكر القاضي ابن ٝباعة 
كال يذكر الدرس ًمٍن ًعٍلمو ال يعرفو، سواء أشرطو الواقف  ، لوس إذا ٓب يكن أىبلن للتدري

: قاؿ النيب  كازدراء بْب الناس. ،فإف ذلك لعب ُب الدين ؛أك ٓب يشرطو
 .(ِ)((المتشبع بما لم يعط كالبس ثوبي زور))

 كعن أيب حنيفة .: من تصدر قبل أكانو فقد تصدل ٥بوانو كعن الشبلي
 طلب الرياسة ُب غّب حينو ٓب يزؿ ُب ذؿ  ما بقي: من"(ّ) . 

                                                

(، سّب أعبلـ النببلء َُِ/ِٖ: تاريخ اإلسبلـ، لئلماـ الذىيب )(، كانظرُٖٗحلية طالب العلم )ص: (ُ)
(، طبقات الشافعية، البن قاضي شهبة ّٖٗ/ْ(، طبقات الشافعية الكربل، للسبكي )ُِ/ُّ)
 (.ِٕ/ٓ(، شذرات الذىب )ُُٖ/ُ)

 ُب تفسّب  قولو تعأب:  [. قاؿ ا٢بافظ ابن كثّبَُِّ، ُِِٗ[، مسلم ]ُِٗٓ( صحيح البخارم ]ِ)
ِ حمس ْٗ ث ُٟ ٍّٜ َه٠ُٖا ٌَََل ََتَْصبَ ٍْ ْٗ َح َ ة ل َٙ ِ ُدوا ث َٙ ْن ُُيْ

َ
د٠َْا َوُيِدج٠ََّن أ

َ
ة خ َٙ ِ رَُخ٠َن ث ٍْ َٚ َح ِي َٚ َل ََتَْصََبٍّ اَّلٍّ ةَزٍة ِ٘ ٍَ َٙ

يعِب: بذلك ا٤برائْب ا٤بتكثرين ٗبا ٓب يعطوا، كما جاء ُب )الصحيح( " [،ُٖٖاآلية ]آؿ عمراف: ىجسإَْهَذاِب 
صحيح مسلم  ()من ادعى دعول كاذبة؛ ليتكثر ُّا ٓب يزده اهلل إال قلة(): عن رسوؿ اهلل 

(. ُُٖ/ِ. تفسّب ابن كثّب )(")ا٤بتشبع ٗبا ٓب يعط كبلبس ثويب زكر()[، كُب )الصحيح(: َُُ]
: "ينبغي للعآب أف ال ينتصب للتدريس كاإلفادة حٌب يتمكن من األىلية، كال  قاؿ العبلمة ا٤بناكم

علم ال يعرفو، سواء شرط الواقف أـ ال؛ فإنو لعب ُب الدين، كإزراء بو" فيض القدير  يذكر الدرس من
(ٔ/َِٔ.) 

 (.ُٕ-َٕ( تذكرة السامع كا٤بتكلم ُب أدب العآب كا٤بتعلم، للقاضي بدر الدين ابن ٝباعة )ص:ّ)
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االغتباط ُب ) :باب ،كتاب اإلٲباف  (،صحيحو)ُب   ذكر اإلماـ البخارمك 
: (ُ)قاؿ أبو عبد اهلل ((،تَػَفقَُّهوا قبل أف ُتَسوَُّدوا)):  : كقاؿ عمر(العلم كا٢بكمة

 .(ِ)ًكربىً ًسنًٍّهمٍ   ُب كبعد أف تيسىو ديكا كىقىٍد تػىعىل مى أصحاب النيب 
: تػىفىق هيوا قبل أف تيسىو ديكا( ىو بضم ا٤بثناة كفتح ا٤بهملة  قولو: )كقاؿ عمر

 .(ْ).(ّ)ةن ٘بيٍعىليوا ساد :أم ،كتشديد الواك
، كىو على ان لئلنساف سوء عملو فّباه حسنن يزيٍّ  الشيطافي ك  ، كيظنُّ أنو على حق 

صاحب علم، كأف ىذا الذم قالو إ٭با قالو عن  باطل، كيغَبُّ الناس بو، كيظنُّوف أنو
لفساد بصورة لألنو تصور ؛ ُب العلم كا٫براؼه  علم كمعرفة، كإ٭با ىو ُب ا٢بقيقة ضبلؿه 

 كأمثا٥بم سوء صنيعهم:ا على ىؤالء منكرن  كقد قاؿ اهلل أك عكسو،  الصبلح
َ حمس ِِٖٝ ٌََرآهُ َخَصًٜة ٌَإِنٍّ اّلِلٍّ َٙ َٚ ََلُ ُش٠ُء َخ ِ ْٚ ُزيّ َٙ َذ

َ
ْٚ يََظةءُ أ َ٘ ِدي  ْٟ ْٚ يََظةءُ َويَ َ٘  َّٔ  ىجس يُِؾ

ـ   [.ٖ]فاطر: ٍّٔ حمس :ا كعكسو كٓب يعذرىم فقاؿا رأكا ا٣بّب شرن قومن أ اهلل  كقد ذ َٚ َؽ ِي اَّلٍّ
ْٗ ُُيِْص٠َُٜن ُغًْٜهة ُٟ جٍّ

َ
ْٗ َُيَْصُج٠َن خ ُٞ جَْية َو ْٗ ِِف اِْلََيةةِ الَّ ُٟ  [.َُْ]الكهف: ىجسَشْهُي

أف يػيزىي ن  :من أعظم البلول ف  : "إ صاّب العثيمْب ٧بمد بنقاؿ الشيخ 
ا يصدؽ ُب دعواه؛ عى شيئن ليس كل من اد  ك لئلنساف الفساد حٌب يىرل أنو مصلح؛ 

ُٚ ُمْػُِٖد٠نَ حمس ألهنم قالوا: ة ََنْ َٙ ُٗ حمس :فقاؿ اهلل  [،ُُ]البقرة: ىجسإِجٍّ ُٞ  ْٗ ُٟ ََل إِجٍّ
َ
خ

ْٚ ََل يَْظُهُرونَ  ِصُدوَن َوَِٕس ٍْ ُٙ ْ ا،  كليس كل ما زينتو النفس يكوف حسنن  [،ُِ]البقرة: ىجسال
ْٚ يََظةُء حمس : اهلل كما قاؿ َ٘  َّٔ َ يُِؾ ِِٖٝ ٌََرآهُ َخَصًٜة ٌَإِنٍّ اّلِلٍّ َٙ َٚ ََلُ ُش٠ُء َخ ِ ْٚ ُزيّ َٙ َذ

َ
أ

ْٚ يََظةءُ  َ٘ ِدي  ْٟ   .(ٓ)"ىجسَويَ

                                                

 أم: البخارم. (ُ)
 (.ِٓ/ُ( صحيح اإلماـ البخارم )ِ)
 (.ُٔٔ/ُ( فتح البارم، البن حجر )ّ)
 (.ّْٓ-ّّْمن كتاب: )عقبات ُب طريق ا٥بداية(، د. عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف )ص:( ْ)
 (، بتصرؼ يسّب.ْٖ/ُ( تفسّب الفاٙبة كالبقرة، ٧بمد بن صاّب العثيمْب )ٓ)
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سيخرج قـو في آخر الزماف، أحداث األسناف، سفهاء كُب ا٢بديث: ))
قولوف من خير قوؿ البرية، ال يجاوز إيمانهم حناجرىم، يمرقوف من األحالـ، ي

 .(ُ)..(( ا٢بديثالدين، كما يمرؽ السهم من الرمية
 :قولو  .العقوؿ ضعاؼ ،صغار األسناف :معناه: "قاؿ اإلماـ النوكم 

 ،ال حكم إال هلل :كقو٥بم  ،ُب ظاىر األمر :معناه ((يقولوف من خير قوؿ البرية))
 .(ِ)"-كاهلل أعلم-ن دعائهم إٔب كتاب اهلل تعأب كنظائره م

يخرج قـو من أمتي يقرءوف القرآف، ليس قراءتكم إلى كعند مسلم: ))
قراءتهم بشيء، وال صالتكم إلى صالتهم بشيء، وال صيامكم إلى صيامهم 

 ،بشيء، يقرءوف القرآف يحسبوف أنو لهم وىو عليهم، ال تجاوز صالتهم تَػَراِقيَػُهم
 .(ّ)((وف من اإلسالـ كما َيْمُرُؽ السهم من الرَِّميَّةَيْمُرقُ 

كاضح فيما قلنا، ٍب إهنم يطلبوف اتباعو  ((يحسبوف أنو لهم)) :فقولو "
ليكونوا من أىلو، كليكوف حجة ٥بم، فحْب ابتغوا تأكيلو كخرجوا عن  ؛بتلك األعماؿ

، فهم يظنوف أهنم أم: أهنم يفهمونو على غّب كجهو، "(ْ)"ا١بادة كاف عليهم ال ٥بم
على شيء كىم ٖببلؼ ما ظنوا؛ يظنوف أهنم على حق كىم على باطل؛ للشبو الٍب 

 .(ٓ)"عرضت ٥بم، كللباطل الذم أشربتو قلوُّم
كنصف  متكلم، نصف: الدنيا يفسد ما أكثر: أىل العلم بعض قاؿ كقد

 البلداف، يفسد كىذا األدياف، يفسد ىذا ٫بوم. كنصف متطبب، كنصف متفقو،
 .(ٔ)اللساف يفسد كىذا األبداف، يفسد كىذا

 
                                                

 [.َُٔٔ[، مسلم ]َّٗٔ، َٕٓٓ، ُُّٔ( صحيح البخارم ]ُ)
  (.ُُٗ/ٕالسندم على سنن النسائي ) (، كانظر: حاشيةُٗٔ/ٕ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ِ)
 [.َُٔٔ( صحيح مسلم ]ّ)
 (.ُٕٔاالعتصاـ، للشاطيب )ص: (ْ)
 ( من )شرح سنن أيب داكد( من دركس الشيخ عبد احملسن العباد البدر.ٓ)
 (.ُُٗ-ُُٖ/ٓالفتاكل ) (، ٦بموعَّٕ العمل، لئلماـ الغزإب )ص: انظر: ميزاف (ٔ)
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عاشًرا: كتماف الحق، وكتماف الشهادة عند طلبها والحاجة إليها، 
 وقوؿ الزور:

؛ ٤با فيو من الغش كقد  جاءت النصوص ٧بذٍّرة من أنواعو من الكتماف ا٤بذمـو
، فمن -كال سيما مع ا٢باجة إٔب البياف-كا٣بداع، كإخفاء ا٢بق، كإضبلؿ الناس 

: كتماف ا٢بق: ا  لكتماف احملـر
كالباعث على كتماف ا٢بق: اتباع ا٥بول، كالرغبة ُب ٙبصيل ا٤بصاّب كا٤بنافع 

 .الدنيوية، أك ا٣بوؼ على ا٤بكانة أك القيادة أك ا٤بصاّب االقتصادية أك الش خصية
ككتماف ا٢بق أعم أنواع الكتماف كأخطرىا، فهو يشمل كتماف الشهادة، ككتماف 

، األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكرالبيع كالشراء، ككتماف العلم، ككتماف العيب ُب 
  كقوؿ الزكر.

كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب: )هنج األبرار ُب اجتناب ما توعد عليو 
 بالنار(، ككتاب: )عقبات ُب طريق ا٥بداية(.

 
، وإقامػة ، ومنع ذكػر اهلل الحادي عشر: الصَّدّْ عن بيوت اهلل 

 وات، ودروس العلم النافع فيها، والسعي في خرابها:الصل
، كٲبنع ذكر : من يصدُّ عن بيوت اهلل إفسادنا كإجرامناك  الناس ظلمنا إف أعظم

 :، كدركس العلم النافع، كإقامة الصلوات، كغّبىا من الطاعات. قاؿ اهلل اهلل 
ْن يُذْ حمس

َ
ِ أ ََٜم َمَصةِجَد اّلِلٍّ َ٘  ْٚ ٍّٙ ُٗ ِم ْكَٖ

َ
ْٚ أ َ٘ ة ََكَن َو َ٘  َّ ِ وَٕه

ُ
ة أ َٟ ِ ُٝ وََشََع ِِف َخَراث ُٙ ة اْش َٟ َر ذِي َْ

 ٌٗ ِ َنَذاٌب َنِلي ْٗ ِِف اْْلِخَرة ُٟ َ جْيَة ِخْزٌي َول ْٗ ِِف الَّ ُٟ َ ة إَِلٍّ َخةنٍَِِي ل َٞ ْن يَْدُخ٠ُٖ
َ
ْٗ أ ُٟ َ  ىجسل

عن ذكر اهلل  أم: ال أحد أظلم كأشد جرمنا ٩بن منع مساجد اهلل  ،[ُُْ]البقرة:
 كإقامة الصبلة كغّبىا من الطاعات.فيها ، 
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ةحمسأم: اجتهد كبذؿ كسعو.  ىجسوََشََع حمس :قولو  َٟ ِ ا٢بسي كا٤بعنوم،  ىجسِِف َخَراث
فا٣براب ا٢بسي: ىدمها كٚبريبها، كتقذيرىا، كا٣براب ا٤بعنوم: منع الذاكرين السم اهلل 

 .(ُ)فيها، كىذا عاـ، لكل من اتصف ُّذه الصفة
 التطبيق.ك  الفهم ف ُبقد يكوف عن تعسُّ ك  ،د قد يكوف عن قصدكالص  

 
 :الحروبالفتن و إيقاد نيراف الثاني عشر: 

ُ َويَْصَه٠َْن ِِف حمس :اليهود عن  اهلل قاؿ ة اّلِلٍّ َٞ
َ
أ ٍَ ـْ ْوَُُدوا َٛةًرا لَِْٖدرِْب أَ

َ
ة أ َٙ ُُكٍّ

 َٚ ِصِدي ٍْ ُٙ ْ ُ ََل ُُيِتَّ ال رِْض ٌََصةًدا َواّلِلٍّ
َ
 [.ْٔ]ا٤بائدة: ىجساْْل

يقوؿ تعأب ذكره: كلما ٝبع أمرىم على شيء فاستقاـ ":  فرقاؿ أبو جع
عليهم كأفسده، لسوء فعا٥بم   كاستول، فأرادكا مناىضة من ناكأىم، شتتو اهلل

 .(ِ)"كخيٍبًث نياهتم
َٚ حمس ِصِدي ٍْ ُٙ ْ ُ ََل ُُيِتَّ ال كذلك يدؿ على أف الساعي ُب [. ْٔ]ا٤بائدة: ىجسَواّلِلٍّ

 .األرض بالفساد ٩بقوت عند اهلل 
 

                         
 
 
 
 



 

                                                

 (.ّٔسّب كبلـ ا٤بناف )ص:تيسّب الكرٙب الرٞبن ُب تف (ُ)
 (.ْٗٓ /َُتفسّب الطربم ) (ِ)
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 :   رابعـلب الــالمط                                        
: اد في المطامالتـــــــالغد                              

 
 

 :أواًل: الظلم وقتل النفس التي حـر اهلل 
رِْض وَجَ حمس: يقوؿ اهلل 

َ
ًح إِنٍّ ٌِرَْن٠َْن َنََل ِِف اْْل ٍَ ِ ةن ـَ  ًُ ة ِطَيًهة يَْصذَْؾهِ َٟ َٖ ْٞ َ

َٔ أ َه
 َٚ ِصِدي ٍْ ُٙ ْ َٚ ال ِ٘ ُٝ ََكَن  ْٗ إٍِّٛ ُٞ ْٗ َويَْصَذْدِِي نَِصةَء ُٞ بَْٜةَء

َ
ْٗ يَُذثُِّح خ ُٟ كيقوؿ ، [ْ]القصص: ىجسِْٜ٘
: حمس ٍْ ًصة ثَِيْْيِ َج ٍْ َٔ َج ْٚ َرذَ َ٘  ُٝ ٍّٛ

َ
َٔ خ انِي َٜة لََعَ ثَِن إِْْسَ ذَبْ َْ  َّ ِ ِٔ َذل ْج

َ
ْٚ أ ْو ٌََصةٍد ِِف ِ٘

َ
ٍس أ

ْخَية اَلٍّةَس َِمِيًهة
َ
ة أ َٙ جٍّ

َ
د َٓ ة ٌَ َٞ ْخَية

َ
ْٚ أ َ٘ َٔ اَلٍّةَس َِمِيًهة َو ة َرَذ َٙ جٍّ

َ
د َٓ رِْض ٌَ

َ
 [،ِّ]ا٤بائدة: ىجساْْل

رِْض َوََل يُْػُِٖد٠َن حمس :كيقوؿ 
َ
ِصُدوَن ِِف اْْل ٍْ ٍؿ ُح ْٞ ِديَٜحِ تِْصَهُح َر َٙ ْ َوََكَن ِِف ال

3B  ُٙ ةَش َِ ِِٖٝ ِإَوٍّٛة َُةل٠ُا َت ْٞ َ
َّ أ ِٖ ْٟ ِْٟدَٛة َم ة َط َ٘ ٍّٚ ل٠َِِِلِِّٝ  َٕ٠ ُِ ٍّٗ ََلَ ُٝ ثُ َٖ ْٞ َ

ُٝ َوأ ٍّٜ ِ ََلُبَيِّتَ ٠ا ثِةّلِلٍّ
ْٗ ََل يَْظُهُروَن  3Cلََػةد٠َُُِن  ُٞ ًرا َو ْٓ َ٘ ْرَٛة  َٓ َ٘ ًرا َو ْٓ َ٘ ُروا  َٓ َ٘ ًَ ََكَن ََعَُِجُح  3Dَو يْ َْ ٌَةجُْلْر 

 ُٞ ْرَٛة ٍّ٘ ٍّٛة َد
َ
ْٗ خ رِِٞ ْٓ ِْمَهَِي َ٘

َ
ْٗ أ ُٟ كالتبييت كل عمل ديبٍّر  [.ُٓ-ْٖالنمل:] ىجس3Eْٗ َو٠ََُْم

فالتبييت ال يكوف إال لقصد غدر. كا٤بعُب: أهنم  ، كا٤بقصود بو ىاىنا: القتل.ليبلن 
ٍب ينكركف أف  ،ا من حيث ال يعرؼ قاتلو فيقتلونو كأىلو غدرن يغّبكف على بيتو ليبلن 

 تلهم.يكونوا ىم قتلوىم كال شهدكا مق
رِْض حمس للمبلئكة: كعندما قاؿ اهلل 

َ
ٌٔ ِِف اْْل حً  إِِّنِ َجةنِ ٍَ كاف جواب  ىجسَخِٖي

ِْٙدَك حمس ا٤ببلئكة: ُٚ نَُصّجُِح ِِبَ ةَء َوََنْ َ٘ ُّ اّلِ ة َويَْصٍِ َٟ ِصُد ذِي ٍْ ْٚ ُح َ٘ ة  َٟ ُٔ ذِي ََتَْه
َ
َُةل٠ُا خ

٠نَ  ُٙ ة ََل تَْهَٖ َ٘  ُٗ ْنَٖ
َ
َّ َُةَل إِِّنِ أ َ ُس ل ّدِ َِ  [.َّلبقرة:]ا ىجسَوُج

ألف ا٢بياة  ؛إف حق  اإلنساف ُب ا٢بياة ىو أغلى ا٢بقوؽ كأقدسها على اإلطبلؽ
ك٥بذا فقد اعترب اإلسبلـ أف االعتداء على ىذا  لئلنساف؛  ىي أٜبن ما كىبو اهلل

ا٢بقٍّ بالقتل ىو أفظع جرٲبة يرتكبها اإلنساف ُب حقٍّ أخيو اإلنساف، كقد أغلظ اهلل 
 ،كيلجأ  ،من ينشر الفساد معاقبة كشد د ُب التحذير منها، فيتعْب   العقوبة عليها
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فمثل ىذا اإلنساف ييعدُّ مصدر ، إٔب القتل بدافع اللصوصية كاالعتداء على ا٢برمات
 قلق كخطر يهدٍّد حياة اآلخرين، كُب قتلو صيانة ٢بياهتم كأمنهم. 

 كأف  وؽ اإلنساف، كاإلسبلـ دين مبِب على العدؿ كالرٞبة كاحملبة، كتقرير حق
بصرؼ النظر  من أبناء جنسوعلى غّبه  نفس كل إنساف كمالو كعرضو من احملرمات

لم ف ؛عن دينو كمذىبو كعنصره كجنسيتو، فبل ٯبوز االعتداء عليها ٕباؿ من األحواؿ
سب فس كالن  ين كالن  الدٍّ ) ىذه الضركرات ا٣بمس: تشرع ا٢بدكد الشرعٌية إال  لصيانة

نسانية كلها، كما ىو مقرر ُب أصوؿ التشريع ، كٞباية ىذه ا٢بقوؽ اإل(اؿكالعقل كا٤ب
 .اإلسبلمي

مكانة ٢بياة اإلنساف قداسة مكرمة، كللنفس اإلنسانية سبلـ جعل اإلكقد 
ِٔ حمس :، فقاؿ قتلها كذـ   ،٧بَبمة، فمدح ُب كتابو الكرٙب إحياء النفس ْج

َ
ْٚ أ ِ٘

ا َٜة لََعَ ثَِن إِْْسَ َذبْ َْ  َّ ِ ة َذل َٙ جٍّ
َ
د َٓ رِْض ٌَ

َ
ْو ٌََصةٍد ِِف اْْل

َ
ٍس أ ٍْ ًصة ثَِيْْيِ َج ٍْ َٔ َج ْٚ َرَذ َ٘  ُٝ ٍّٛ

َ
َٔ خ نِي

ْخَية اَلٍّةَس َِمِيًهة
َ
ة أ َٙ جٍّ

َ
د َٓ ة ٌَ َٞ ْخَية

َ
ْٚ أ َ٘ َٔ اَلٍّةَس َِمِيًهة َو  .[ِّ:]سورة ا٤بائدة ىجسَرَذ

ـى  : من استحل   قاؿ سعيد بن جبّب اس ن  ال دماءى  فكأ٭با استحل   مسلمو  د
ـى ا، كمن حر  ٝبيعن   .(ُ)ااس ٝبيعن الن   ـ دماءى مسلم فكأ٭با حر   ـ د

ٔبهنم كا٣بلود فيها، كالغضب كاللعنة  ا٤بؤمنة قاتل النفس عد اهلل كقد ك 
ة حمسكالعذاب العظيم فقاؿ تعأب:  َٟ ا ذِي ُٗ َخةِلً ٍّٜ َٟ ًِدا ٌََجَزاُؤهُ َج ّٙ ذََه ُ٘ ًٜة  ْٔ ُمْؤِ٘ ذُ ِْ ْٚ َح َ٘ َو

 ُ ةوََىِؾَت اّلِلٍّ ًٙ َندٍّ ََلُ َنَذاثًة َنِلي
َ
ُٝ َوأ  [.ّٗ]النساء: ىجس َنَٖيِْٝ َوََٕهَٜ

ُذ٠ُٖا حمس :عن قتل النفس إال با٢بق فقاؿ  كقد هنى اهلل  ِْ َوََل َت
 َِّ ُ إَِلٍّ ثِةِْلَ ٍَِّّٕت َخرٍَّم اّلِلٍّ َس ا ٍْ قتل النفس  اهلل  فبل ٯبوز ُب دينً  .[ُُٓ]األنعاـ: ىجساَلٍّ

 رسوؿ اهلل  أف    عن ابن مسعود :ثبلث كما ُب ا٢بديث ا٤بسلمة إال بإحدل
ـُ اْمِرٍئ ُمْسِلم، َيْشَهُد أف ال ِإَلَو إالَّ اهلل وأنّْي َرُسوُؿ اهلل، إالَّ قاؿ:  ))ال َيِحلُّ َد

                                                

 (.ّٗ/ ّ( انظر: تفسّب ابن كثّب )ُ)
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التَّارُؾ  ،بإحدى ثالث: النػَّْفُس بالنػَّْفس، والثػَّيُّْب الزَّاِني، والَماِرُؽ من الدّْين
 .كليس ىذا خطابنا لؤلفرادكاألمر بإقامة ا٢بدكد ىو لوٕب األمر،  .(ُ)لِْلَجَماَعة((

أف أىل  ًح كشناعًة كفحًش قتل ا٤بسلم، كعظم حرمتو بْب  النيب بٍ كلًقي 
 :ا٢بديث كما جاء ُب  ،ارا ُب الن  السموات كاألرض لو اشَبكوا ُب قتلو لعذُّم ٝبيعن 

لو أفَّ َأْىَل السََّماء )) :قاؿ  النيب عن  ىريرة كأيبمٍّ ا٣بدر  سعيدو عن أيب 
ُهُم اهلُل في النَّار َلَزَواُؿ : ))كقاؿ  .(ِ)((َواألرض اْشتَػرَُكوا في َدـِ ُمْؤِمٍن أَلََكبػَّ

نيا أىوُف على اهلل من قَػْتل مؤمن بغير َحقٍّ   .(ّ)((الدُّ
ا كأصحابو كىو يوصيهم، عن طريف أيب ٛبيمة، قاؿ: شهدت صفواف كجندبن ك 
من َسمََّع َسمََّع اهللُ ))ا؟ قاؿ: ٠بعتو يقوؿ: شيئن  ىل ٠بعت من رسوؿ اهلل فقالوا: 

، فقالوا: أكصنا، ((بو يـو القيامة، قاؿ: ومن ُيَشاِقْق َيْشُقِق اهلُل عليو يـو القيامة
فقاؿ: إف أكؿ ما ينًب من اإلنساف بطنو، فمن استطاع أف ال يأكل إال طيبا فليفعل، 

ٰبيىاؿى بينو كبْب ا١بن ة ٗبٍلء كىفًٍّو من دىـو أىٍىرىاقىوي فليفعل، قلت أليب كمن اٍستىطىاع أف ال 
 .(ْ)جندب، قاؿ: نعم جندب من يقوؿ ٠بعت رسوؿ اهلل  عبد اهلل:

 التعدم من ا٤بسلمة النفس ٰبفظ ما بكل الغراء اإلسبلمية الشريعة كقد جاءت
 تستحق كبائر الٍبال من ذلك ارتكاب جعلت كما حق، بغّب قتلها أك عليها،

 ا٤بسلم إٔب اإلشارة من ٫بو ذلك، إٔب ا٤بوصلة الطرؽ ٝبيع كسد ت القصاص،
                                                

 [.ُٕٔٔ[، مسلم ]ٖٕٖٔ( صحيح البخارم ]ُ)
(: َُِ/ّ[، كقاؿ: "حديث غريب". قاؿ ا٤بنذرم ُب )الَبغيب كالَبىيب( )ُّٖٗ( أخرجو الَبمذم ]ِ)

 "ركاه الَبمذم كقاؿ: حديث حسن غريب".
 ."إسناده صحيح كرجالو موثقوف"(: ُِِ/ّ[. كُب )الزكائد( )ُِٗٔو ابن ماجو ]( أخرجّ)
[. )٠بع( بتشديد ا٤بيم فيهما، أم: من شهر نفسو بكـر أك غّبه فخرا أك رياء ُِٕٓ( صحيح البخارم ]ْ)

ع باب شهره اهلل يـو القيامة بْب أىل العرصات بأنو مراء كذاب، بأف أعلم اهلل الناس بريائو ك٠بعتو، كقر 
أ٠باع خلقو فيفتضح بْب الناس. كقيل: أشاع عيوب ا٤بؤمنْب. يقاؿ: ٠بعت بالرجل: إذا أذعت عنو 

، أم: صىب و. قاؿ ابن التْب: كقع ُب ركايتنا: إىراقو، كاألصل: -بفتح ا٥باء كييسىك ن–عيبنا. "كأىىرىاقىوي 
(، شرح  َُُِ/ٓا٤بفاتيح  )(، مرقاة َِّ/ِْأراقو، كا٥باء فيو زائدة". انظر: عمدة القارم )

 (. َِِ/ٖصحيح البخارم، البن بطاؿ )
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ا بالسبلح؛  إٔب تفضي قد الٍب الش ر ٤باد ة كلنزعات الشيطاف، كحسمنا للذريعة، سدًّ
 قاؿ:  رسوؿ اهلل أف    أيب ىريرة :من حديث (الصحيحْب) القتل، كما جاء ُب

في  (ُ)ْم على أخيو بالسّْالح، فإنَُّو ال يدري، لعلَّ الشَّيطاَف يَػْنزِعُ ال ُيِشيُر أحدُكُ ))
 .(ِ)((يده، فيقُع في ُحْفَرٍة من النَّار

إذا التقى المسلماف )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أيب بكرةك 
قلت: يا رسوؿ اهلل، ىذا القاتل، فما باؿ  ((بسيفيهما فالقاتل والمقتوؿ في النَّار

 .(ّ)((إنَّو كاف حريًصا على قَػْتل صاحبو))؟ قاؿ: المقتوؿ
،  عن عبد اهللففيو يـو القيامة،  يػيٍقضىىأهنا أكؿ ما فكلشناعة حرمة الدماء 

 .(ْ)((الدّْماء في النَّاس نيب يُػْقَضى ما أوَّؿ)) : قاؿ: قاؿ النيب
ْأسُو ُمتَػَعلًّْقا رَ  المقتوؿُ  ييأت)) يقوؿ: : ٠بعت نبيكم  قاؿ ابن عباسك 

بو تحت  يَتْشُجُب َأْوَداُجُو َدًما، حتى يأت ،بإحدى يديو، ُمتَػَلبًّْبا قَاتَِلُو بيده األخرى

                                                

: "كلعل الشيطاف ينزع ضبطناه بالعْب ا٤بهملة، ككذا نقلو القاضي ( ُب ركاية: )ينزغ(. قاؿ اإلماـ النوكم ُ)
عن ٝبيع ركايات مسلم ككذا ىو ُب نسخ ببلدنا، كمعناه: يرمي ُب يده كٰبقق ضربتو كرميتو. كركم ُب 

شرح  ين ذلك"مسلم بالغْب ا٤بعجمة، كىو ٗبعُب: اإلغراء، أم: ٰبمل على ٙبقيق الضرب بو، كيز غّب 
كناية عن كقوعو ُب   ()فيقع ُب حفرة من نار()(. كقولو: َُٕ/ُٔالنوكم على صحيح مسلم )

 ا٤بعصية الٍب تفضي بو إٔب دخوؿ النار.
 [.ُِٕٔ[، مسلم ]َِٕٕ( صحيح البخارم ]ِ)
[. ا٢بديث ٧بموؿ على ما إذا كاف القتاؿ بينهما من ِٖٖٖ[، مسلم ]ٕٖٓٔ، ُّ] ( صحيح البخارمّ)

غّب تأكيل سائغ. أما ما كقع بْب بعض الصحابة فقد كاف عن تأكيل سائغ، القصد منو: إصبلح 
الدين كالدنيا، فا٤بصيب منهم لو أجراف، كا٤بخطئ لو أجر. كىي مرحلة زمنية قد مضت، فينبغي 

اضر، كيستفيد من دركس ا٤باضي، كأف يعرؼ للصحابة قدرىم، كيقدر جهدىم للمسلم أف يعيش ا٢ب
ُب اإلصبلح، كحرصهم على نشر الدين كإصبلح أحواؿ الناس، كيتجنب الطعن أك إثارة الفًب بْب 

)من ىم بسيئة فلم يعملها، ٓب )أم: عازمنا، كىو ال يناُب حديث:  ()حريصنا()ا٤بسلمْب. كقولو: 
، فالعـز أقول، بدليل ٞبلو ىنا آللة القتل. ؛ ألف ا٥بم (تكتب(  دكف العـز

 [.ُٖٕٔ[، مسلم ]ْٖٔٔ، ّّٓٔ( صحيح البخارم ]ْ)
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العرش فيقوؿ المقتوؿ هلل: َربّْ ىذا قَػتَػَلِني، فيقوؿ اهلل للقاتل: َتِعْسَت، ُوَيْذَىُب 
 .(ُ)((بو إلى النَّار

 ،الصدر نشرحاهلل تعأب، م ، كسعة من رٞبةمن دينو فيٍسحىةو ُب  ال يزاؿي  كا٤بؤمني 
ُب  كافو، ك يني فإذا فعل ذلك ضاؽ عليو دً ، اا حرامن ما ٓب يصب دمن  النفس مطمئن

قاؿ: قاؿ رسوؿ  عن ابن عمر  :كما جاء ُب ا٢بديث  بسبب ذنبو العظيم ضيقو 
. قاؿ (ِ)((لن يزاؿ المؤمن في ُفْسَحٍة من ِديِنو، ما لم ُيِصْب دًما َحَراًما)) :اهلل 

ذنب كقع كاف لو ُب الدين كالشرع ٨برج إال  أنو ُب أمٍّ  :٤بعُب"ا :ا١بوزم قاؿ ابن 
قاؿ: قاؿ  القتل، فإف أمره صعب، كيوضح ىذا ما ُب ٛباـ ا٢بديث عن ابن عمر 

 :إفَّ من َوَرطَات األمور، التي ال َمْخَرَج لمن أوقع نفسو فيها: ))رسوؿ اهلل 
ـِ الَحَراـِ ِبغَْيِر ِحلّْ   . (ّ)((وِ َسْفَك الدَّ

كل ببلء ال يكاد صاحبو يتخلص منو. يقاؿ:   :كىي ،ٝبع كىٍرطىة :كالوىرىطات
خشية أف يكوف من  ؛كلذا فإف العبد الصاّب أىب أف يقاتل أخاه؛ (ْ)"تػىوىر طى كاٍستػىٍورىط

ككاف من أصحاب الن ار كما أخرب ا٢بق  أىل النار، فباء القاتل بإٜبو كإٍب أخيو
 َوادْ حمس: ُب قولو ْٚ ِ٘  َٔ ِ ّج ُِ بَة ُُْربَةًٛة َذُذ ِ إِذْ َُرٍّ َّ  ابَْنْ آَدَم ثِةِْلَ

َ
ْٗ َجَجأ ُٔ َنَٖيِْٟ

ذٍَِِّي  ُٙ ْ َٚ ال ِ٘  ُ ُٔ اّلِلٍّ جٍّ َِ ة َحَذ َٙ َّ َُةَل إِجٍّ ٍّٜ ْرُذَٖ
َ
َٚ اْْلَخرِ َُةَل َْل ِ٘  ْٔ جٍّ َِ ْٗ ُحَذ َ ة َول َٙ َخِدِٞ

َ
ْٚ  Kأ َٕهِ

ُذَِٖن  ِْ َ رَبٍّ إَْهةلََِٙي بََصْفَخ إَِلٍّ يََدَك َِلَ َخةُف اّلِلٍّ
َ
َّ إِِّنِ أ ْرذَُٖ

َ
َّ ِْل َٛة ثَِجةِشٍؿ يَِدَي إَِِلْ

َ
ة خ َ٘  

L  َِٙي ِ ةل َّ َجَزاءُ إلٍّ ِ ْغَدةِب اَلٍّةرِ َوذَل
َ
ْٚ أ ِ٘ ٠َن  ُٓ َّ َذَذ ِٙ ْن َتُج٠ءَ بِإِزِْْم ِإَوزْ

َ
رِيُد أ

ُ
 Mإِِّنِ أ

ِخيِٝ ذَ 
َ
َٔ أ ُٝ َرذْ ُص ٍْ َٚ َذَف٠ٍَّنْخ ََلُ َج َٚ اْْلَةِْسِي ِ٘ ْغَجَح 

َ
ُٝ ٌَأ َذَٖ َِNا٤بائدة: ىجس[ِٕ- َّ.] 

                                                

(: "رجالو رجاؿ ِٕٗ/ٕ[. قاؿ ا٥بيثمي )ُِْٕ[، ك)األكسط( ]َُِْٕ( أخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ُ)
 تسيل.الصحيح". كأكداجو: العركؽ احمليطة بالعنق الٍب تقطع حالة الذبح، كتشخب: 

 [.ِٖٔٔ( صحيح البخارم ]ِ)
 [.ّٖٔٔ( صحيح البخارم ]ّ)
 (.َٗٓ/ِكشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب، البن ا١بوزم ) (ْ)



                            

254 

 

، كسوء عاقبتو ُب كظلم من تعد ل عليها ،ك٩با يؤكد حرمة الدماء ا٤بعصومة
ال تُػْقَتُل نَػْفٌس )):  اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ، مسعود بن اهلل عبدحديث  اآلخرة:

ـَ اأَلوَِّؿ ِكفْ     .(ُ)((ألَنَُّو أوَُّؿ من َسنَّ الَقْتل ؛ٌل من دمهاظُْلًما، إالَّ كاف على ابِن آَد
 قتلو، ٯبوز ال فإنو ذمة أك أماف أك عهد كبينهم بينو غّب ا٤بسلمْب من كاف كمن

 حديث من )الصحيح( ُب جاء كما عرضو، على كال مالو على االعتداء ٯبوز كال بل
رائحَة  (ِ)ا لم يرحمن قَػَتَل ُمَعاَىدً ))قاؿ:  ، عن النيب عبد اهلل بن عمرك 

  .(ّ)((الَجنَّة، وإفَّ ريَحَها ُتوَجُد من َمِسيَرة أربعيَن عاًما
 (.إٍب من قتل معاىدا بغّب جـرُب باب: ) كقد ذكره اإلماـ البخارم 

  .(ْ)((ا معاىدة بغير حلهامن قتل نفسً كقد كرد بلفظ: ))
  

                                                

 [.ُٕٕٔ[، مسلم ]ُِّٕ، ّّّٓ( صحيح البخارم ]ُ)
اختلفت الركاية ُب يرح على ثبلثة أكجو: أحدىا: يرح بفتح الياء ككسر الراء. كالثا٘ب: بضم الياء ككسر ( ِ)

راء. كالثالث: بفتح الياء كالراء، كىي اختيار أيب عبيد، كىي الصحيحة، فيقاؿ: رحت الشيء أراحو ال
كأرٰبو، كأرحتو أرٰبو: إذا كجدت رٰبو. كا٤بعاىد: ا٤بشرؾ الذم يأخذ من ا٤بسلمْب عهدا، فواجب 

يىرٰبيو، : ")راح( الشيء يػىرىاحيوي كى (. قاؿ ا١بوىرم َُِ/ْحفظ ما عوىد عليو. كشف ا٤بشكل )
أم: كجد رٰبو. كمنو ا٢بديث: ))من قتل نفسنا معاىدة ٓب يرح رائحة ا١بنة(( جعلو أبو عبيد من رىاحى 
يػىرىاحي، ففتح الراء. كجعلو أبو عمرك من رىاحى يىرًيحي، فكسرىا. كقاؿ الكسائي: ٓب ييرًٍح بضم الياء ككسر 

ال أدرم ىو من راح أك من أراح. الصحاح، الراء جعلو من أىرىاحى ٗبعُب راح أيضا. كقاؿ األصمعي: 
(. الكواكب ُُٓ/ُ(. كانظر: غريب ا٢بديث، أليب عبيد القاسم بن سبلـ )َّٕ/ُمادة: )ركح( )

: "))ٓب يرح (.  كقاؿ ا٣بطايب َٖٗ/ّ(، ا٤بيسر ُب شرح مصابيح السنة )ُِّ/ُّالدرارم )
بضم الياء  -كجد الريح. كيركل أيضنا: ٓب يرح رائحة ا١بنة((، يريد: ٓب ٯبد رٰبها. يقاؿ: راح يراح، إذا

 (.ُْْٔ/ِمن أراح يريح، كاألكؿ أجود" أعبلـ ا٢بديث ) -ككسر الراء
 [.ُْٗٔ، ُّٔٔ( صحيح البخارم ]ّ)
[، ْْٖٕ[، كالنسائي ]َِّّٖ[، كأٞبد ]ِْْٕٗ[، كابن أيب شيبة ]ُُِٖٓأخرجو عبد الرزاؽ ]( ْ)

 ركم أيضنا بلفظ: ))بغّب حقها((. كقد .[ عن أيب بكرة ُّْٕٖكالبيهقي ]
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 .(ُ)الجنَّة(( عليو اهلل حرَّـُكْنِهِو   غير في امعاىدً  قتل ))منككرد لفظ: 
 .(ِ)كالتقييد معلـو من قواعد الشرع

 أك كقتو، غّب ُب أم: -النوف كسكوف الكاؼ بضم- (ُكْنِهو(  غير في)) قولو:
 كا٤براد: غايتو. أك كقتو، أك حقيقتو، األمر(: ك)كنو قتلو، فيو ٰبل كالذم أمره، غاية

  أماف. أك عهد فيو كبينو بيننا الذم الوقت
سيكوف قـو لهم ))أنو قاؿ:  يساؼ، عن رجل، عن النيب  عن ىبلؿ بنك 

 منهم لم يرح رائحة الجنة، وإف ريحها ليوجد من مسيرة عهد، فمن قتل رجاًل 
 .(ّ)((اسبعين عامً 

لو ِذمَُّة  ،اا معاىدً أال من قتل نفسً ))قاؿ:  عن النيب   عن أيب ىريرةك 
هلل، فال يرح رائحة الجنة، وإف ريحها ليوجد اهلل وِذمَُّة رسولو، فقد  َأْخَفَر ِبِذمَِّة  ا

  .(ْ)((امن مسيرة سبعين خريفً 
من  ))قاؿ:   قاؿ: بلغِب أف رسوؿ اهلل   كعن جندب بن عبد اهلل

 . (ٓ)((و، ومن َخاَصْمُتُو َخَصْمُتوُ خصمُ  يخفر ِذمَِّتي كنتُ 
  

                                                

[، كالبزار ِْٔٓ[، كالدارمي ]َِّٕٕ[، كأٞبد ]ِْٕٔٗ[، كابن أيب شيبة ]َِٗأخرجو الطيالسي ] (ُ)
[، كصححو، ككافقو الذىيب. كما ُِّٔ[، كا٢باكم ]ِّٗٔ[، كالنسائي ُب )الكربل( ]ّٕٗٔ]

 [.ُْٖٖٗأخرجو البيهقي ]
 (.َُٓ/ِسبل السبلـ ) (ِ)
 (: "ركاه أٞبد، كرجالو رجاؿ الصحيح"ِّٗ/ٔ[، قاؿ ا٥بيثمي )َُٗٓٔأٞبد ] ( أخرجوّ)
[، كاللفظ لو، كقاؿ: "حسن صحيح". كأخرجو أيضنا: َُّْ[، كالَبمذم ]ِٕٖٔ( أخرجو ابن ماجة ]ْ)

 [، كقاؿ: "صحيح على شرط مسلم"، ككافقو الذىيب.ُِٖٓا٢باكم ]
"ركاه الطربا٘ب ُب )الكبّب( ك)األكسط(، كرجالو  (:ِّٗ/ٔ. قاؿ ا٥بيثمي )[ُٖٔٔأخرجو الطربا٘ب ] (ٓ)

 ثقات".
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  .يزيل عهدم كينقصو :أم ((من يخفر ذمتي)): قولو 
  .(ُ)العهد كالذماـ :-ا٣باء بضم- (ا٣بفرة)ك
  ((.يـو القيامة)) :ُب ركاية ،((كنت خصمو))
، ا٤بؤيد با٢بجج الباىرة كالرباىْب القاطعة أل٘ب (؛(ومن خاصمتو خصمتو))

 . (ِ)ا٤بنصور ُب الدارين
 .من لو عهد منا بنحو أماف :أم ((امن قتل معاىدً ))

أىل الذمة، كقد يطلق  كأكثر ما يطلق ُب ا٢بديث على":  قاؿ ابن األثّب
  .(ّ)"على غّبىم من الكفار إذا صو٢بوا على ترؾ ا٢برب مدة ما

 اهلل كالكفارة كما قاؿ الدية فيو  اهلل أكجب فقد خطأ، ا٤بعاىد قتل كأم ا
: َوََتْرِ حمس ِِٖٝ ْٞ َ

ٌح إَِل أ َٙ ٍّٖ ِ٘يسَةٌق ٌَِديٌَح ُمَص  ْٗ ُٟ َٜ ْ ْٗ َوبَح ْٚ ٠ٍَُْم ثَحَُْٜس ِ٘ يُر ِإَوْن ََكَن 
ة  ًٙ ُ َنِٖي ِ َوََكَن اّلِلٍّ َٚ اّلِلٍّ ِ٘ َذذَةثَِهْيِ د٠َْبًَح  ُ٘  ِٚ َريْ ْٟ ِْد ٌَِػيَةُم َط َِ  ْٗ َ ْٚ ل َٙ ٍَِٜ٘ح َذ َرَرَجٍح ُمْؤ

ة ًٙ ِٓي  . [ِٗ]النساء: ىجسَخ
تطابقت الشرائع على قبحو، كاتفقت ٝبيع ا٤بلل على رعاية كأما الظلم فقد 

قوؿ، فاألمواؿ. كالظلم يقع ُب ىذه أك ُب حفظ األنفس، فاألنساب، فاألعراض، فالع
ٌٗ حمس بعضها. كأعبله: الشرؾ، ٌٗ َنِلي َْك َُٕلْٖ كىو ا٤براد بالظلم ُب  [،ُّ]لقماف: ىجسإِنٍّ الّْشِ

٠ُٙنَ حمس أكثر اآليات: ِ ةل ُٗ إلٍّ ُٞ . كيدخل فيو: ظلم اإلنساف (ْ)[ِْٓ]البقرة: ىجسَوإََْكٌُِروَن 

                                                

خفرنا فهو خفّب إذا أجار، ككذلك خفر ٱبفر ٚبفّبنا.  -بالكسر–: "يقاؿ: خفر ٰبفر  ( قاؿ الطييبُ)
كأخفرتو للتعدية إٔب مفعوؿ ثاف، ٗبعُب: جعلت لو خفّبنا، أك للسلب ٗبعُب: غادرتو كنقضت عهده، 

فبل ٚبفركا اهلل ُب ذمتو((، أم: ال تعاملوا معاملة الغادر ُب نقض عهده، كاغتياؿ كعليو معُب قولو: ))
مؤمنو، كالذمة األماف، كأذمو أجاره، أم لو أماف اهلل نكاؿ الكفار، كما شرع ٥بم من القتل كالقتاؿ" 

 (.ِّٓ/ْ(، كانظر: لساف العرب، مادة: )خفر( )ْٓٓ/ِشرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح )
 (.ْْٖ/ِ(، التيسّب بشرح ا١بامع الصغّب )ُِْ/ٔض القدير )في (ِ)
 (.ِّٓ/ّالنهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، مادة: )عهد( ) (ّ)
 (.ََِ/ٕكلذا كثر ُب القرآف العظيم إطبلؽ الظلم ٗبعُب الشرؾ. انظر: أضواء البياف ) (ْ)
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ـ أنفسهم، كأقبح أنواعو: ظلم من ليس لو لنفسو بارتكاب ا٤بعاصي؛ إذ العصاة ظيبل  
 .(ُ)ناصر إال اهلل تعأب

: اسم ٤با أخذ بغّب حق.  كمنو أخذت ا٤بظلمة، كىي كما قاؿ ا٢بافظ
 .(ِ)كالظلم كضع الشيء ُب غّب موضعو الشرعي

كُب )منار القارم(: "أما ا٤بظلمة شرعنا فإهنا التعدم على حقوؽ اآلخرين، سواء  
وا٥بم بالباطل، أك بانتهاؾ أعراضهم، كيدخل ُب ا٤بظآب كل كاف ذلك بأخذ أم

االعتداءات ا٤بالية كا١بسمية كاألخبلقية كغّبىا، ككل ا١بنايات كٝبيع ا٤بخالفات 
الشرعية كالذنوب، كإف ٓب تتعد إٔب الغّب؛ ألف فاعلها يظلم نفسو، كيتعدل عليها 

 .(ّ)بتعريضها للعقوبة اإل٥بية"
م من أسباب الضبلؿ، فقد ٰبـر الظآب ا٥بداية، كيزداد إف  التمادم ُب الظل

الضبلؿ، كاهنماكنا ُب ا٤بعاصي، كال يهتدم إٔب سبيل الرشاد؛ ألف  الظلم ك إيغاالن ُب 
 الظلم قد أعمى بصّبتو، فظلم نفسو، كظلم غّبه.

كال ريب أف الظا٤بْب يعملوف ُب دأب على قهر الناس كإضبل٥بم، فمن الناس 
يىًضل عن ا٢بق؛ طمعنا ُب مكانة أك منصب أك جاه أك ماؿ أك عمل، أك من يػيٍفًبى ك 

خوفنا على النفس أك ا٤باؿ أك األىل أك ا٤بكانة أك العمل. كمنهم من يثبت على ا٢بق 
 كال يزيغ، كيصرب على ما أصابو من الببلء.

٠ِْل اثلٍّةثِِخ ِِف حمس: قاؿ اهلل  َِ ٠ُٜا ثِةْٕ َ٘ َٚ آ ِي ُ اَّلٍّ جَْية َوِِف اْْلِخَرةِ  يُثَّجُِخ اّلِلٍّ اِْلَيَةةِ الَّ
ة يََظةءُ  َ٘  ُ ُٔ اّلِلٍّ َه ٍْ َِٙي َويَ ِ ةل ُ إلٍّ َّٔ اّلِلٍّ   [.ِٕ]إبراىيم: ىجسَويُِؾ

ةلِِٙيَ حمس :: قولو  قاؿ الز٨بشرم ُ إلٍّ َّٔ اّلِلٍّ "الذين ٓب يتمسكوا  ىجسَويُِؾ
د ا٤بشركوف ٕبجة ُب دينهم، كإ٭با اقتصركا على تقليد كبارىم كشيوخهم، كما قل

                                                

 (.ُّْ/ ُفيض القدير )( ُ)
 (.ٓٗ/ٓفتح البارم )( ِ)
 (.ُّٔ/ّشرح ٨بتصر صحيح البخارم ) منار القارم (ّ)
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حٍ حمس آباءىم فقالوا: ٍّ٘ كإضبل٥بم ُب الدنيا أهنم ال  [.ِِ]الزخرؼ: ىجسإٍِّٛة وََجْدَٛة آثَةءََٛة لََعَ أُ
 . (ُ)يثبتوف ُب مواقف الفًب، كتزؿ أقدامهم أكؿ شيء، كىم ُب اآلخرة أضل كأذؿ"

ِٙيَ حمس: " كقاؿ اإلماـ الشوكا٘ب ِ ةل ُ إلٍّ َّٔ اّلِلٍّ حجتهم أم: يضلهم عن ، ىجسَويُِؾ
الٍب ىي القوؿ الثابت، فبل يقدركف على التكلم ُّا ُب قبورىم، كال عند ا٢بساب،  

 .(ِ)كما أضلهم عن اتباع ا٢بق ُب الدنيا"
كالظآب ٰبمل أكزارنا مضاعفة، فهو ٰبمل إٍب الظلم، كإٍب الضبلؿ، كإٍب 

 اإلضبلؿ.
ابتبلء اهلل الظلم كالقهر كاالستبداد، ىو من  معاناة الكثّبين من كال شك أف

  للعباد؛ ليميز ا٣ببيث من الطيب، كالظلم إ٭با ٰبمل ضعاؼ النفوس على االنقياد
     للباطل؛ طلبنا للسبلمة، كإذعاننا لسلطاف القوة، أك طمعنا ُب مكانة أك جاه أك ماؿ

ََل ِِف إٍِْذَْٜحِ حمس: ، فيسقطوف ُب أكحاؿ الضبلؿ، كما قاؿ اهلل -كما تقدـ-
َ
خ

ُف٠ا َِ  [.ْٗالتوبة:] ىجسَش
ة حمس: ، كما قاؿ كقد صرؼ ا٣بوؼ الكثّبين عن اتباع موسى  َٙ َذ

 ْٗ ِٟ ِ ه
ْٚ ٌِرَْن٠َْن َوَمَٖ ِ٘ ْٚ ٠َُِِْ٘ٝ لََعَ َخ٠ٍْف  ِ٘ ٠ََُٙس إَِلٍّ ُذّرِيٌٍّح  ِ َٚ ل َ٘  [.ّٖ]يونس: ىجسآ

، كمنهم من كتم إٲبانو كما قاؿ من ظلمو فمن الناس من أذعن لفرعوف؛ خوفنا
: َوَُةَل رَجُ حمس ُٝ ةَٛ َٙ ُٗ إِي ْٚ آِل ٌِرَْن٠َْن يَْسذُ ِ٘  ٌٚ ِ٘  [.ِٖ]غافر: ىجسٌٔ ُمْؤ

إِنٍّ حمسبلؿ عن ا٢بق كا٣بذالف: ُب بياف أف الظلم من أسباب الض   قاؿ اهلل 
ة  ًِ رِي ـَ  ْٗ ُٟ ِدَح ْٟ ْٗ َوََل ِِلَ ُٟ َ ُ ِِلَْيٍَِر ل ِٚ اّلِلٍّ ْٗ يَُس َ ٠ا ل ُٙ ُروا َوَكَٖ ٍَ َٚ َز ِي َٟ  168اَّلٍّ ََ َج رِي ـَ َٗ إَِلٍّ  ٍّٜ

ِ يَِصًْيا  َّ لََعَ اّلِلٍّ ِ ثًَدا َوََكَن َذل
َ
ة خ َٟ َٚ ذِي كقاؿ  [،ُٗٔ-ُٖٔ]النساء: ىجس169َخةِلِي
: َِٙي إَِلٍّ َؽََلًَل حمس ِ ةل "كإ٭با تعذرت ا٤بغفرة ٥بم  [.ِْ]نوح: ىجسَوََل دَزِدِ إلٍّ

انسدت كا٥بداية؛ ألهنم استمركا ُب طغياهنم، كازدادكا ُب كفراهنم، فطبع على قلوُّم، ك 

                                                

 (.ْٓٓ/ِالكشاؼ )( ُ)
 (.ُِٖ/ّفتح القدير ) (ِ)
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. كىذه الطريق ىي الٍب قد اختاركىا ألنفسهم، (ُ)عليهم طرؽ ا٥بداية ٗبا كسبوا"
 كأكغلوا السّب فيها.

: "كمعُب نفي أف يهديهم طريقنا: إف  قاؿ العبلمة ٧بمد الطاىر بن عاشور 
كاف طريقا يـو القيامة فهو كاضح: أم: ال يهديهم طريقنا بوصلهم إٔب مكاف إال 

ِْٞدَٛة حمس جهنم. كٯبوز أف يراد من الطريق: اآليات ُب الدنيا، كقولو: طريقنا يوصل إٔب ا
 َٗ ْصَذِِي ُٙ ْ اَط ال َ فنفي ىديهم إليو إنذار بأف الكفر كالظلم من شأهنما  [.ٔ]الفاٙبة: ىجسالِّصِ

أف ٱبيما على القلب بغشاكة ٛبنعو من كصوؿ ا٥بدل إليو؛ ليحذر ا٤بتلبس بالكفر 
لو أف يصبح كال ٨بلص لو منهما. كنفي ىدل اهلل إياىم كالظلم من التوغل فيهما، فلع

على ىذا الوجو ٦باز عقلي ُب نفي تيسّب أسباب ا٥بدل ٕبسب قانوف حصوؿ 
األسباب كحصوؿ آثارىا بعدىا. كعلى أم االحتمالْب فتوبة الكافر الظآب باإلٲباف 

 .(ِ)مقبولة، ككثّبنا ما آمن الكافركف الظا٤بوف كحسن إٲباهنم"
ة الظلم أـ الرذائل كلها؛ ألهنا تشمل ظلم ا٤برء لنفسو بدننا كعقبلن كديننا ك"جرٲب

كدنيا، كظلمو للناس أفرادنا كٝباعة كأمة، فكل ما سبق من الرذائل فهو داخل ُب 
 .(ّ)معناىا؛ كلذلك جعل إىبلؾ أكلئك القركف عقابنا على الظلم"

لق من الظلم إنو ليس شيءه أسرع ُب خراب األرض، كال أفسد لضمائر ا٣ب
كالعدكاف، فبل يكوف الرقي كالعمراف حيث يسود الظلم كاالستبداد، كهتيمن ثقافة 

 االستبداد على كسائل التعليم.
كمن يتأم لي كاقعى ا٤بسلمْب كما أصاب األمة من الفقر كالتخلف، يعلم أف سطوة  

 الظآب كيده كصو١بانو من كراء ذلك.
ا٤برجع  -كا٢بالة ىذه-اد، كجعل السلطة إف ا٣بضوع ا٤بطلق لسلطاف االستبد

األخّب ُب العلم كالفكر ٕبيث ال يرل إال ٗبنظارىا يؤكؿ إٔب ٚبلف اَّتمع، كانغماس  

                                                

 (.ُِٓتيسّب الكرٙب الرٞبن ُب تفسّب كبلـ ا٤بناف )ص: (ُ)
 (.ْٖ -ْٕ/ ٔ( التحرير كالتنوير )ِ)
 (.ُٖٗ -ُٖٖ/ُِتفسّب ا٤بنار ) (ّ)
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عن ا٤بتبعْب لفرعوف كىم على غّب  كثّبين ُب أكحاؿ الضبلؿ. كقد قاؿ اهلل 
ة ٌَ حمس بصّبة: ً٘ ْٗ ََك٠ُٛا ٠َُْ ُٟ ةُن٠هُ إِجٍّ ـَ ُٝ ٌَأَ َ٘ ٠َُْ ًٍّ ْٗ  54ةِشَِِي ٌَةْشذََخ ُٟ ِْٜ٘ َٜة  ْٙ َِ ٠َٛة اجَْذ ٍُ ة آَش ٍّٙ ٌََٖ

ِْمَهَِي 
َ
ْٗ أ ُٞ َٜة ْىَرْر

َ
َٚ  55ٌَأ سًََل لِْْلِخرِي َ٘ ة َو ًٍ ْٗ َشَٖ ُٞ  [.ٔٓ-ْٓ]الزخرؼ: ىجس56ٌََجَهَْٖٜة

كاَّتمعات الٍب ٰبكمها ا١بهل كاالستبداد إ٭با ٙبمل ضعاؼ النفوس على 
 .متابعة الض بلؿ، كاالنغماس ُب أكحالو

-كالواقع يشهد لذلك اال٫بدار الفكرم بسبب ذلك؛ فإف العصور الوسطى 
كالٍب كانت السلطة ىي ا٤برجع األخّب ُب شؤكف العلم كانت عصورنا متخلفة  -مثبلن 

 خلت من كل إبداع.
، كيسبب احملن، كا١بىور يسلب النعم، كيوقع (ُ)كالظلم ٯبلب السخائم كاإًلحىن

)األمن أىنأ عيش، كالعدؿ أقول جيش(. كقد كتب بعض الببليا كالنٍّقم، كقد قيل: 
إليو: أما بعد، فإف مدينتنا قد خىرًبىت، فإف رأل أمّب   عيم اؿ عمر بن عبد العزيز

ا٤بؤمنْب أف يقطع ٥با ماالن يػىريمُّهىا بو فعل، فكتب إليو عمر: أما بعد، قد فهمت  
ىذا فىحىصٍّنػٍهىا بالعدؿ،  كتابك، كما ذكرت أف مدينتكم قد خربت، فإذا قرأت كتايب

 .(ِ)كنىقٍّ طرقها من الظلم، فإنو مىرىم تػيهىا، كالسبلـ
الظلم على نفسو، كجعلو ٧برمنا، كأخرب أنو ال ٰبب  كقد حر ـ اهلل 

، كتوع د الظلمة الظا٤بْب، كحذ ر من الظُّلم ُب كتابو الكرٙب، كعلى لساف نبيو 
 رة. با٣بزم ُب الدنيا، كبالعذاب ُب اآلخ

كمن تأمل اآليات القرآنية، كاألحاديث النبوية الٍب كردت ُب ىذا ا٤بعُب كجدىا 
ٙبمل النهي ا٤بغلظ، كالوعيد الشديد، كسوء العاقبة ُب الدنيا ا٤بؤذف بنهاية دكلة 

 الظلم، ٍب سوء ا٤بآؿ ُب اآلخرة.

                                                

يقاؿ: إف  .إحن :: ا٢بقد كالضغن، ٝبعس. ك)اإلحنة(كا٤بوجدة ُب النف ،: ا٢بقد كالضغينة(السخيمة)( ُ)
 اإلحن ٘بر احملن.

 (. َّٓ/ ٓ[، كأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )ِِٕٖأخرجو الدينورم ُب )اَّالسة( ]( ِ)
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األمم الظا٤بة  فأين الذين التحفوا باألمن كالد عىة، كاستمتعوا بالثركًة كالس عًة، من
الغابرة، لقد نزلت ُّم الفواجع، كحل ٍت ُّم الصواعق كالقوارع، فهل تًعي ٥بم ًحسًّا، 

 ..أك تسمع ٥بم ركزنا؟!
نٍّ حمس: قاؿ اهلل 

َ
ِ َِمِيًهة َوأ ةَ ّلِِلٍّ ٍّ٠ ُِ نٍّ إْ

َ
٠ا إِذْ يََرْوَن إَْهَذاَب أ ُٙ َٚ َكَٖ ِي َول٠َْ يََرى اَّلٍّ

َ َطِديُد إَْهَذاِب   [.ُٓٔ]البقرة: ىجساّلِلٍّ
٠نَ حمس :كقاؿ اهلل  ُٙ ِ ةل ُِٖح إلٍّ ٍْ ُٝ ََل ُح  [.ُِ]األنعاـ: ىجسإٍِّٛ

ِٙيَ حمس :كقاؿ اهلل  َ ِ رَّبِ إَْهةل ُد ّلِِلٍّ ْٙ ٠ا َواِْلَ ُٙ َٚ َكَٖ ِي ٠ِْم اَّلٍّ َِ ِفَم َداثُِر إْ ُِ   ىجسَذ
 [.ْٓ]األنعاـ:

ِ حمس :كقاؿ اهلل  ْٗ َنَذاُب اّلِلٍّ دَةُز
َ
ْٗ إِْن خ ْحذَُس

َ
َرخ

َ
ْٔ أ ُُ ُّ َٖ ْٟ ْٔ ُح َٞ َرةً  ْٟ ْو َج

َ
 َبْيَذًح أ

٠نَ  ُٙ ِ ةل ٠ُْم إلٍّ َِ  [. ْٕ]األنعاـ: ىجسإَِلٍّ إْ
ُح ثَةِشُف٠ حمس :كقاؿ اهلل  َٓ

ِ ََلن َٙ ْ ٠ِْت َوال َٙ ْ َراِت ال َٙ ٠َن ِِف َد ُٙ ِ ةل َول٠َْ دََرى إِذِ إلٍّ
 ُٟ ْ ُٗ اِْل٠ََْم َُتَْزْوَن َنَذاَب ال َصُس ٍُ جْ

َ
ْخرُِج٠ا خ

َ
ْٗ أ ِٟ يِْدي

َ
ِ َدْْيَ خ ٠ل٠َُن لََعَ اّلِلٍّ ُِ ْٗ َت ْٜذُ ُْ ة  َٙ ِ ٠ِن ث

ونَ  ِبُ ْٓ ْٚ آيَةدِِٝ تَْصَذ ْٗ َخ ِ َوُكُْٜذ َّ  [. ّٗ]األنعاـ:  ىجساِْلَ
َخْذَٛة حمس :كقاؿ اهلل 

َ
٠ءِ َوأ ِٚ الصَّ ٠َْن َن َٟ َٚ َحْٜ ِي ْْنَيَْٜة اَّلٍّ

َ
ُِروا ثِِٝ خ ّْ ة ُذ َ٘ ة نَُص٠ا  ٍّٙ ٌََٖ

٠ا ثَِهَذاٍب ثَ  ُٙ َٚ َكَٖ ِي ٠نَ اَّلٍّ ُِ ُص ٍْ ة ََك٠ُٛا َح َٙ ِ  [.ُٓٔ]األعراؼ:  ىجسهِحٍس ث
٠ُٙنَ حمس :كقاؿ اهلل  ْٗ ََك٠ُٛا َحْلِٖ ُٟ َص ٍُ جْ

َ
َٜة َوخ ِ ث٠ُا ثِآيَةد ذٍّ َْ  َٚ ِي ٠ُْم اَّلٍّ َِ سًََل إْ َ٘  ىجسَشةَء 

 [. ُٕٕ]األعراؼ:
٠ا وََجةءَ حمس :كقاؿ اهلل  ُٙ ة َكَٖ ٍّٙ َ ْٗ ل ْٚ َرجُِْٖس ِ٘ ُروَن  ُِ َٜة إْ ْٓ َٖ ْٞ َ

ْد أ َِ ْٗ َوَٕ ُٟ ْٗ رُُشُٖ ُٟ تْ
ْجرِِ٘يَ  ُٙ ْ ٠َْم ال َِ َّ َْنْزِي إْ ِ َذل َْ ٠ُٜا  ِ٘ ة ََك٠ُٛا ِِلُْؤ َ٘  [.ُّ]يونس: ىجسثِةْْلَحَِّٜةِت َو

ِٙيَ حمس :كقاؿ اهلل  ِ ةل ًَ ََكَن ََعَُِجُح إلٍّ يْ َْ  [.ّٗ]يونس: ىجسٌَةجُْلْر 
رِْض حمس :كقاؿ اهلل 

َ
ة ِِف اْْل َ٘ ْخ  َٙ ٍٍْس َكَٖ ِ َج

نٍّ ُِٕكّ
َ
وا  َول٠َْ أ َْسَّ

َ
ََلْذذََدْت ثِِٝ َوأ

٠نَ  ُٙ ْٗ ََل ُحْلَٖ ُٞ ْٗ ثِةِِْْٕصِؿ َو ُٟ َٜ ُوا إَْهَذاَب َوُُِِضَ ثَحْ
َ
ة َرأ ٍّٙ َ َح ل َ٘  [.ْٓ]يونس: ىجساَلٍَّدا

ٌٗ حمس: كقاؿ اهلل  ِِل
َ
ْخَذهُ أ

َ
ٌح إِنٍّ أ َٙ ِ َرى َوِِهَ َكةل ُِ َخَذ إْ

َ
َّ إِذَا أ ِ ْخُذ َربّ

َ
َّ أ ِ َوَكَذل

 [.َُِ]ىود: ىجسَطِديدٌ 
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ْٗ ِِل٠ٍَْم حمس :كقاؿ  ُٞ ُر ة يَُؤّخِ َٙ ٠َن إِجٍّ ُٙ ِ ةل ُٔ إلٍّ َٙ ة َحْه ٍّٙ َ ََغًٌَِل َخ َوََل ََتَْصََبٍّ اّلِلٍّ
ثَْػةُر 

َ
٠َاٌء  >3تَْظَخُع ذِيِٝ اْْل َٞ  ْٗ ُٟ ٌْهَِدُت

َ
ْٗ َوأ ُٟ رُْذ ـَ  ْٗ ْٗ ََل يَْردَدَّ إَِِلِْٟ ِٟ َِِٜع رُُءوِش ِْ ُ٘ ِْٟفهَِي  ُم

ِْٛذرِ اَلٍّةَس  =3
َ
ٍٔ َُرِيٍت  َوخ َج

َ
ْرَٛة إَِل أ ّخِ

َ
َٜة أ ٠ا َربٍّ ُٙ َٚ َكَٖ ِي ٠ُل اَّلٍّ ُِ ُٗ إَْهَذاُب َذَي ِٟ تِي

ْ
ي٠ََْم يَأ

ْٚ َزَواٍل  ِ٘  ْٗ ة َُٕس َ٘  ُٔ ْٚ َرجْ ِ٘ ْٗ ُذ ْٙ َُْص
َ
ْٗ دَُس٠ُٛ٠ا أ َ َول

َ
َٔ أ َّ َوَٛتٍّجِِم الرَُّش  <3ُْنِْت َدْن٠َدَ

 ُٙ َٚ َكَٖ ِي ِٚ اَّلٍّ ْٗ ِِف َمَصةِز ْٜذُ َٓ بَْٜة وََش ْٗ َوََضَ ِٟ ِ َٜة ث ًَ َذَهْٖ يْ َْ  ْٗ َ َُٕس ْٗ َودَبَيٍّ ُٟ َص ٍُ جْ
َ
٠ا خ

َسةَل  ْ٘ ُٗ اْْلَ ُٝ  ?3َُٕس ِْٜ٘ وَل  ْٗ ََِٕتُ ُٞ ُر ْٓ َ٘ ْٗ ِإَوْن ََكَن  ُٞ ُر ْٓ َ٘  ِ ْٗ وَِنَْٜد اّلِلٍّ ُٞ َر ْٓ َ٘ ُروا  َٓ َ٘ َوَُْد 
َجةُل  ُٝ  @3اْْلِ ًَ وَْنِدهِ رُُشَٖ ِ َ ُُمْٖ ةٍم  ٌَََل ََتَْصََبٍّ اّلِلٍّ َِ ِ َ َنزِيٌز ُذو اْٛذ -ِْ]إبراىيم: ىجس3Aإِنٍّ اّلِلٍّ

ْٕ.] 
ْٗ ُحَْٜلُرونَ حمس: كقاؿ  ُٞ ْٗ َوََل  ُٟ ًُ َخْٜ ٍٍّ ٠ا إَْهَذاَب ٌَََل َُيَ ُٙ َٚ َكَٖ ِي ى اَّلٍّ

َ
 ىجسِإَوذَا َرأ

 [.ٖٓ]النحل:
ة ِإَونْ حمس :كقاؿ  َٟ ادُِر ْٗ ُْسَ ِٟ ِ َخةَط ث

َ
ةلَِِٙي َٛةًرا أ ْخَذْدَٛة لِٖلٍّ

َ
يَْصذَيِيُس٠ا ُحَيةز٠ُا  إٍِّٛة أ

ة ًِ ٍَ اُب وََشةَءْت ُمْرَت َ ِٔ يَْظ٠ِي ال٠ُُْج٠هَ ثِئَْس الْشٍّ ْٟ ُٙ ْ ةٍء ََكل َٙ ِ  [.ِٗ]الكهف: ىجسث
ْٗ َم٠ِْنًداحمس :كقاؿ  ِٟ ِٓ ِٖ ْٟ َٙ ِ َٜة ل ٠ا وََجَهْٖ ُٙ ة َكَٖ ٍّٙ َ ْٗ ل ُٞ َٜة ْٓ َٖ ْٞ َ

َرى أ ُِ َّ إْ  ىجسَودِْٖ
 [.ٗٓ]الكهف:

ْٚ حمس :كقاؿ  ِ٘ َٜة  ْٙ ْٗ ََُػ َٚ  َوَك ة آَخرِي ً٘ ة ٠َُْ َٞ َٛة بَْهَد
ْ
نَْظد

َ
ًح َوخ َٙ ِ  ;َُْريٍَح ََكَْٛخ َكةل

ُؾ٠َن  ُْ ة يَْر َٟ ِْٜ٘  ْٗ ُٞ َشَٜة إَِذا 
ْ
٠ا ثَأ َخصَّ

َ
ة أ ٍّٙ ْٗ ذِيِٝ  >ٌََٖ دْرِْذُذ

ُ
ة خ َ٘ ُؾ٠ا َوارِْجُه٠ا إَِل  ُْ ََل دَْر

ل٠َُن 
َ
ْٗ تُْصد ٍُّٖس ْٗ ََٕه َٜة =َوَمَصةُِِْٜس َِٙي  َُةل٠ُا يَة َويَْٖ ِ ة َكةل ٍّٜ ُْ َّ  <إٍِّٛة  ة َزإَْخ دِْٖ َٙ َذ

 َٚ ْٗ َخِػيًدا َخةِِ٘دي ُٞ َٜة ْٗ َخَّتٍّ َجَهْٖ ُٞ  [.ُٓ-ُُ]األنبياء:  ىجس?َدْن٠َا
ة حمس :كقاؿ  َٟ ٌح ٌََِهَ َخةوِيٌَح لََعَ ُنُروِط َٙ ِ ة َوِِهَ َكةل َٞ َٜة ْٓ َٖ ْٞ َ

ْٚ َُْريٍَح أ ِ٘  ْٚ ِ ّح
َ
د َٓ ٌَ

ٍَٖح َوَُِْصٍ  َهفٍّ ُ٘  [.ْٓ]ا٢بج: ىجسَمِظيدٍ  َوبِْْئٍ 
ِػْيُ حمس :كقاؿ  َٙ ْ ة ِإَوَلٍّ ال َٟ َخْذُت

َ
ٍّٗ أ ٌح ثُ َٙ ِ ة َوِِهَ َكةل َٟ َ ْمَٖيُْخ ل

َ
ْٚ َُْريٍَح أ ِ٘  ْٚ ِ ّح

َ
 ىجسَوَكد

 [. ْٖ]ا٢بج:
ةحمس :كقاؿ  ًٙ ِِل

َ
َِٙي َنَذاثًة أ ِ ةل ْخَذْدَٛة لِٖلٍّ

َ
 [.ّٕ]الفرقاف: ىجسَوأ

 حمس :كقاؿ 
َ
٠ا أ ُٙ َٚ َكَٖ ِي ُٗ اَّلٍّ ُِٖج٠نَ وََشَيْهَٖ َِ ٍَٖت َحْٜ َِ ْٜ ُ٘  [.ِِٕ]الشعراء: ىجسيٍّ 
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٠ُٙنَ حمس :كقاؿ  ٠ٍْم َحْهَٖ َِ ِ َّ َْليًَح ٕ ِ ٠ا إِنٍّ ِِف ذَل ُٙ ة َكَٖ َٙ ِ ْٗ َخةوِيًَح ث ُٟ َّ ُبُي٠ُت  ىجسٌَذِْٖ
 [.ِٓ]النمل:

٠نَ حمس :كقاؿ  ُِ ْٗ ََل َحِْٜف ُٟ ٠ا َذ ُٙ ة َكَٖ َٙ ِ ْٗ ث ِٟ ٠ُْل َنَٖيْ َِ  [.ٖٓ]النمل: ىجسَوَوَرَم إْ
ة ََك٠ُٛا َحْهُجُدوَن حمس :كقاؿ  َ٘ ْٗ َو ُٟ ْزَواَج

َ
٠ا َوأ ُٙ َٚ َكَٖ ِي وا اَّلٍّ ِ  Fاْخُْشُ ْٚ ُدوِن اّلِلٍّ ِ٘

 ِٗ اِط اْْلَِدي ْٗ إَِل ِِصَ ُٞ ُدو ْٞ ْٗ َمْصب٠ُل٠َُن  Gٌَة ُٟ ْٗ إِجٍّ ُٞ ٠ ٍُ  [.ِْ-ِِ]الصافات: ىجسHَوُِ
ُٙ حمس :كقاؿ  َٚ َكَٖ ِي َصُج٠ا َواَّلٍّ َْ ة  َ٘ ْٗ َشحِّبَةُت  ُٟ َغةَب

َ
ْٗ ٌَأ ُٟ ُؤََلءِ َشُيِػيُج َٞ  ْٚ ِ٘ ٠ا 

 َٚ ْهِجزِي ُٙ ِ ْٗ ث ُٞ ة  َ٘ َصُج٠ا َو َْ ة  َ٘  [.ُٓ]الزمر: ىجسَشحِّبَةُت 
َِٙي حمس :كقاؿ  ِ ةل ة لِٖلٍّ َ٘ َِٙي  َٜةِجرِ ََكِك ٠ُُٖب َلَى اِْلَ ُِ ْٗ ي٠ََْم اْْلزٌَِحِ إِذِ إْ ُٞ ِْٛذْر

َ
َوخ

ْٚ َّمِيٍم َوََل َطٍِيٍم ُحَفةعُ   [.ُٖ]غافر: ىجسِ٘
ارِ حمس :كقاؿ  ْٗ ُش٠ُء الٍّ ُٟ َ َُٜح َول ٍّْٖه ُٗ ال ُٟ َ ْٗ َول ُٟ ْهِذَرُت َ٘ َِٙي  ِ ةل ُم إلٍّ ٍَ  ىجسي٠ََْم ََل َحْٜ

 [.ِٓ]غافر:
ٌٗ حمس: كقاؿ  ِِل

َ
ْٗ َنَذاٌب أ ُٟ َ َِٙي ل ِ ةل ة  Eِإَونٍّ إلٍّ ٍّٙ ةلَِِٙي ُمْظٍَِِِي ِم دََرى إلٍّ

 ْٗ ِٟ ِ ٠َ َواٌُِم ث ُٞ َصُج٠ا َو  [.ِِ-ُِ]الشورل: ىجسَْ
رِْض ثَِيْْيِ حمس : كقاؿ

َ
٠َُٙن اَلٍّةَس َويَجُْي٠َن ِِف اْْل َٚ َحْلِٖ ِي ُٔ لََعَ اَّلٍّ بِي ة الصٍّ َٙ إِجٍّ

 ٌٗ ِِل
َ
ْٗ َنَذاٌب أ ُٟ َ َّ ل ِ وَٕه

ُ
ِ أ َّ  [.ِْ]الشورل: ىجساِْلَ

ٍٔ حمس: كقاؿ  ْٚ َشبِي ِ٘ ْٔ إَِل َمَرّدٍ  َٞ ٠ل٠َُن  ُِ ُوا إَْهَذاَب َح
َ
ة َرأ ٍّٙ َ َِٙي ل ِ ةل   ىجسَودََرى إلٍّ

 [.ْْالشورل:]
 .(ُ)كاآليات ُب التحذير من الظلم، كبياف عاقبتو، كأنواعو كثّبة

فيما ركل عن اهلل  عن النيب  عن أيب ذر  :كجاء ُب )الصحيح(
 (( :يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلتو بينكم أنو قاؿ

اىم أف يتظا٤بوا يعِب: أنو تعأب حـر الظلم على عباده، كهن ،(ِ)((محرًما، فال تظالموا
 .(ّ)فيما بينهم، فحراـ على كل عبد أف يظلم غّبه

                                                

 (.ٕٓٔ-ٕٕٓ/ِ( انظر: ا٤بعجم ا٤بفهرس ٤بعا٘ب القرآف العظيم )الظلم كأنواعو( )ُ)
 [.ِٕٕٓصحيح مسلم ]( ِ)
 (.ّٔ/ِجامع العلـو كا٢بكم )( ّ)
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الظلم ظلمات يـو قاؿ: )) ، عن النيب كعن عبد اهلل بن عمر 
 .(ُ)((القيامة

اتقوا الظلم، قاؿ: )) أف رسوؿ اهلل  كُب ركاية: عن جابر بن عبد اهلل 
ك من كاف قبلكم، فإف الظلم ظلمات يـو القيامة، واتقوا الشح، فإف الشح أىل

 .(ِ)((حملهم على أف سفكوا دماءىم واستحلوا محارمهم
إف اهلل لَُيْمِلي للظالم حتى : ))قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كعن أيب موسى 

ٌح إِنٍّ حمس قاؿ: ٍب قرأ: ،((إذا أخذه لم يُػْفِلْتو َٙ ِ َرى َوِِهَ َكةل ُِ َخَذ إ
َ
َّ إِذَا أ ِ ْخُذ َربّ

َ
َّ أ ِ َوَكَذل

ِلِ 
َ
ْخَذهُ أ

َ
 .(ّ)[َُِ]ىود: ىجسٌٗ َطِديدٌ أ

من كانت عنده َمْظِلَمة ألخيو قاؿ: )) أف رسوؿ اهلل  ىريرة  كعن أيب
فَػْلَيَتَحلَّْلو منها، فإنو ليس ثم دينار وال درىم، من قبل أف يُػْؤَخَذ ألخيو من 

 .(ْ)((حسناتو، فإف لم يكن لو حسنات ُأِخَذ من سيئات أخيو فطرحت عليو
قالوا:  ،؟((أتدروف ما المفلسقاؿ: )) رسوؿ اهلل  أف كعن أيب ىريرة 

إف المفلس من أمتي يأتي يـو القيامة ا٤بفلس فينا من ال درىم لو كال متاع، فقاؿ: ))
بصالة، وصياـ، وزكاة، ويأتي قد شتم ىذا، وقذؼ ىذا، وأكل ماؿ ىذا، وسفك 

ف فنيت دـ ىذا، وضرب ىذا، فَػيُػْعَطى ىذا من حسناتو، وىذا من حسناتو، فإ
حسناتو قبل أف يقضى ما عليو ُأِخَذ من خطاياىم َفطُرَِحْت عليو، ثم طُِرَح في 

 .(ٓ)((النار
كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب: )هنج األبرار ُب اجتناب ما توعد عليو 

 بالنار(.

                                                

 [.ِٕٗٓ[، مسلم ]ِْْٕصحيح البخارم ]( ُ)
 [.ِٖٕٓصحيح مسلم ]( ِ)
 [.ِّٖٓ[، مسلم ]ْٖٔٔصحيح البخارم ]( ّ)
 [.ّْٓٔصحيح البخارم ] (ْ)
 [.ُِٖٓصحيح مسلم ]( ٓ)
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 ثانًيا: ضياع األمانة وفساد الذمم:
 ذـ الخيانة وشيوع الفساد بسبب ضياعها: – ٔ

َ ََل ُُيِتَّ حمس :فعل قبيح مذمـو ُب الكتاب كالسنة. قاؿ اهلل إف ا٣بيانة  إِنٍّ اّلِلٍّ
ة ًٙ ثِي

َ
اًٛة أ ْٚ ََكَن َخ٠ٍّ أم: من اعتاد ا٣بيانة كألف اإلٍب فلم يعد ينفر  [،َُٕ]النساء: ىجسَ٘

أىل األمانة  منو، كال ٱباؼ العقاب اإل٥بي عليو، فّباقبو فيو، كإ٭با ٰبب اهلل 
 .(ُ)كاالستقامة
َ ََل ُُيِتَّ اْْلَةنِِٜيَ حمس: ؿ كقا َ ََل ُُيِتَّ ُكٍّ حمسكقاؿ: [، ٖٓ]األنفاؿ: ىجسإِنٍّ اّلِلٍّ إِنٍّ اّلِلٍّ

٠رٍ  ٍُ َْ اٍن  : "كا٣بواف كالكفور قاؿ الشيخ ٧بمد األمْب الشنقيطي  [.ّٖ]ا٢بج: ىجسَخ٠ٍّ
من  -بفتح الفاء-، ك)الفعوؿ( -بالتضعيف–كبلٮبا صيغة مبالغة؛ ألف )الفعاؿ( 

٤ببالغة، كا٤بقرر ُب علم العربية أف نفي ا٤ببالغة ُب الفعل ال يستلـز نفي أصل صيغ ا
الفعل، فلو قلت: زيد ليس بقتاؿ للرجاؿ فقد نفيت مبالغتو ُب قتلهم، كٓب يستلـز 
ذلك أنو ٓب ٰبصل منو قتل لبعضهم، كلكنو ٓب يبالغ ُب القتل، كعلى ىذه القاعدة 

ال ٰبب ا٤ببالغْب ُب الكفر كا٤ببالغْب  حت بأف اهلل العربية ا٤بعركفة فإف اآلية قد صر 
 ُب ا٣بيانة، كٓب تتعرض ٤بن يتصف ٗبطلق ا٣بيانة كمطلق الكفر من غّب مبالغة فيهما. 

ذلك  يبغض ا٣بائن مطلقنا، كالكافر مطلقنا، كقد أكضح  كال شك أف اهلل 
ْٚ حمسُب بعض ا٤بواضع، فقاؿ ُب ا٣بائن:  ِ٘  ٍّٚ ة ََّتَةَذ ٍّ٘ ْٗ لََعَ َش٠َاٍء ِإَو ٠ٍَُْم ِخَيةًَٛح ٌَةْٛجِْذ إَِِلِْٟ

َ ََل ُُيِتَّ اْْلَةنِِٜيَ  َ َوالرٍُّش٠َل ٌَإِْن حمسكقاؿ ُب الكافر:  [،ٖٓ]األنفاؿ: ىجسإِنٍّ اّلِلٍّ يُه٠ا اّلِلٍّ ـِ
َ
ْٔ أ ُُ

 َٚ َ ََل ُُيِتَّ إََْكٌِرِي ٠ٍّْٕا ٌَإِنٍّ اّلِلٍّ  .(ِ)"[ِّ]آؿ عمراف: ىجسد٠ََ
ْٗ  يَةحمس: كقد اهلل  ةَٛةدُِس َ٘

َ
َ َوالرٍُّش٠َل َوََّت٠ُٛ٠ُا أ ٠ُٜا ََل ََّت٠ُٛ٠ُا اّلِلٍّ َ٘ َٚ آ ِي ة اَّلٍّ َٟ حَّ

َ
خ

٠ُٙنَ  ْٗ تَْهَٖ جُْذ
َ
 [.ِٕ]األنفاؿ: ىجسَوخ

  

                                                

 (.ِّٓ/ٓا٤بنار ) (ُ)
 (.ِِٔ/ٓ( أضواء البياف )ِ)



                            

266 

 

ْن حمس: كقاؿ 
َ
ْٗ َبْيَ اَلٍّةِس أ ُذ ْٙ َٓ ةَٛةِت ِإَوذَا َخ َ٘

َ
ْن دَُؤدَّوا اْْل

َ
ْٗ أ ُمرُُز

ْ
َ يَأ إِنٍّ اّلِلٍّ

٠ا ثِةَْٕهْدلِ  ُٙ ُٓ  [.ٖٓ]النساء: ىجسََتْ
فمن ٰبفظ األمانة كيؤديها فهو أمْبه ككُبٌّ كصادؽ، كمن ال ٰبفظها كال يؤديها 

 .ك٨بادًع فهو خائنه 
كا٣بيانة سبب النعداـ الثقة بْب أفراد اَّتمع، فبل يأمن الناس من فسدت 

 ذمتو، كمن نقض العهد كا٤بيثاؽ، كمن غش ككذب. 
فبل يأمن صديق لذمم، كعم الببلء، كإذا تفشت ا٣بيانة بْب الناس فسدت ا

كال يأمن الرجل جاره، كتضييع ا٢بقوؽ، صديقو، كال زكج زكجو، كال أب كلده، 
 كتنتهك ا٢برمات.

الفساد  صور عمـو معناىا كثّب من فا٣بيانة خصلة قبيحة ذميمة، كيندرج ٙبت 
 الذميمة؛ كلذلك فقد أفردت موضوعاهتا بالبحث ُب مصنف مستقل.

سواء كاف بْب  عهد أك ميثاؽ نقض من ا٤بكلف لكلٍّ يحة؛ ألهنا كىي خصلة قب
، أك بْب الفرد كالفرد، أك بْب الفرد كا١بماعة، أك بْب ا١بماعة كالفرد، العبد كخالقو 

 نقض عهد العبد مع نفسو.أك بْب ا١بماعة كا١بماعة، ك
 فا٣بيانة ال ٚبلو من صورة من ىذه الصور:

 

نقض العهد بين العبد 
 . وخالقو

نقض العهد بين 
 الفرد والفرد.

نقض العهد بين 
 الفرد والجماعة.

نقض العهد بين 
 الجماعة والفرد.

نقض العهد بين الجماعة 
 والجماعة.

نقض عهد العبد 
 - - مع نفسو.

 
َٚ حمس: قولو  ُب كالكفر ا٣بيانة بْب  اهلل كقد قرف ِي ِٚ اَّلٍّ َ يَُداٌُِم َن إِنٍّ اّلِلٍّ

 َ ٠ُٜا إِنٍّ اّلِلٍّ َ٘ ٠رٍ آ ٍُ َْ اٍن   [.ّٖ]ا٢بج: ىجس ََل ُُيِتَّ ُكٍّ َخ٠ٍّ
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ُ حمسعن ذلك ُب قولو:  كا٣بيانة من أسباب كلوج النار كما أخرب اهلل  ََضََب اّلِلٍّ
ْٚ نَِجةدَِٛة َغةِِلَْيِ  ِ٘  ِٚ َت ل٠ٍُط ََكَجذَة ََتَْخ َخجَْديْ

َ
َت ٠ٍُٛح َواْمَرأ

َ
ُروا اْمَرأ ٍَ َٚ َز ِي َسًَل لِلٍّ َ٘

 ُٞ ِ َطحْبًةٌََخةَجَذة َٚ اّلِلٍّ ِ٘ ة  َٙ ُٟ ْٗ ُحْيَِٜية َخْٜ ة ٌََٖ  [.َُ]التحرٙب: ىجسَٙ
جاء ُب ا٢بديث: عن ابن كما فضيحة يـو القيامة ىم ا٣بائنوف،  كأشد الناس 

إذا جمع اهلل األولين واآلخرين يـو القيامة، : ))قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عمر 
 .(ُ)((يرفع لكل غادر لواء، فقيل: ىذه غدرة فالف بن فالف

لكل غادر لواء يـو القيامة يعرؼ قاؿ: )) عن النيب  كعن أنس 
 .(ِ)((بو

ك)الغاًدر(: الذم يػيوىاًعدي على أمر كال يفي بو. فالغادري ترفعي لو رايةه تيسىج لي 
عليها غىٍدرىتيو، فيفضحي بذلك يوـى القيامة. ك٘بعل ىذه الراية عند مؤخرتو، كما جاء ُب 

لكل غادر لواء عند اْسِتِو يـو قاؿ: )) عن النيب  سعيد عن أيب  :)الصحيح(
 .(ّ)((القيامة

ككلما كانت الغدرة كبّبة عظيمة كلما ارتفعت الراية الٍب يفضح ُّا ُب يـو 
قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن أيب سعيد  :ا٤بوقف العظيم، كما جاء ُب )الصحيح(

(( : ِبَقْدِر َغْدرِِه، أال وال َغاِدَر َأْعَظُم َغْدرًا ِلُكلّْ غادر لواء يـو القيامة، يُػْرَفُع لو
؛ ألف  غىٍدرىهي يػىتػىعىد ل ضىرىريهي إٔب خىٍلقو كثّبين؛ ألنو ٲبلك القوة (ْ)((من َأِميِر َعامَّة

 كالسلطاف، كال حاجة لو إٔب الغدر، لقدرتو على الوفاء. 
ا على إخفاء خيانتو فإنو س يفضح يـو القيامة فا٣بائن كإف عمل ُب الدنيا جاىدن

 على رؤكس األشهاد، كيرفع لو لواء بقدر غدره يػيٍعرؼ كييفضح بو، ٍب ا١بزاء كالعقاب. 

                                                

 [.ُّٕٓ[، مسلم، كاللفظ لو ]ُُُٕ، ُّٖٖ] ( صحيح البخارمُ)
 [.ُّٕٕ[، مسلم ]ُّٖٔخارم ]الب( صحيح ِ)
 (.ُٓ[ )ُّٖٕسلم ]م ( صحيحّ)
 (.ُٔ[ )ُّٖٕمسلم ] ( صحيحْ)
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كما ُب قولو   ،كقد جاءت األحاديث ٧بذٍّرةن من ا٣بيانة، كمبينةن عاقبةى من خاف
(( : أىُل النَّاِر خمسة: الضَِّعيُف الذي ال زَبْػَر لو، اّلذين ىم فيكم تَػبَػًعا ال

تػَُغوَف أىاًل وال مااًل، والخاِئُن الذي ال َيْخَفى لو َطَمٌع، وإف َدؽَّ إال َخانَو، ورجٌل يَػبْ 
))اْلُبْخَل أو  كذكر: ،ال ُيْصِبُح وال يُْمِسي إال وىو ُيَخاِدُعَك عن َأىلك وماِلَك((

  .(ُ)((الَكِذَب. والشّْْنِظير: اْلَفحَّاش
، يعِب: َطَمٌع، وإف َدؽَّ إال َخانَو(())والخاِئُن الذي ال َيْخَفى لو  : قولو

أنو إذا ظهر لو شيء من مطامع الدنيا سعى جاىدنا ألخذه، فهو ال يبإب ىل يأكل 
من حبلؿ أك حراـ، يأخذ الشيء من حلو أك من حرمتو، كال يهمو أكاف من حبلؿ 

 أـ حراـ، فهو ال يتحرل ا٢ببلؿ كا٢براـ، كال يهمو ىذا األمر. 
))والخاِئُن الذي ال َيْخَفى لو َطَمٌع، وإف َدؽَّ إال ": قاؿ ابن رجب 

، أم: يعِب: ال يقدر على خيانة كلو كانت حقّبة يسّبة إال بادر إليها َخانَو((
 كاغتنمها. 

كيدخل ُب ذلك: التطفيف ُب ا٤بكياؿ كا٤بيزاف، ككذلك: ا٣بيانة ُب األمانات 
خصلة من خصاؿ النفاؽ، كرٗبا  القليلة، كالودائع، كأمواؿ اليتامى كغّب ذلك، كىو

                                                

أم: ال عقل لو يزبره، كٲبنعو ٩با ال ينبغي. أم: إنساف ضعيف،  ()ال زبر لو()[. ِٖٓٔ] ( صحيح مسلمُ)
مره كلكنو إمعة منافق يسّب كراء أصحاب الرياسة؛ ليأخذ منهم، فهو ضعيف لكن ليس عنده عقل يأ

بالصحيح، كال ٰباكؿ أف يفكر مثل الناس، لو أساء الناس قلدىم، أك كانوا ٦برمْب فهو مثلهم، أك 
طيبْب قلدىم، فهو يقلد الناس فحسب ليعطوا لو حسنة، ىذا اإلنساف من أىل النار مع أنو ضعيف، 

 -٨بفف كمشدد- ()ال يتبعوف() النسخ: بعض يطلبوف، كُب أم: ((يػىٍبتػىغيوفى ))ال لكنو من شر ا٣بلق. 
يعِب: يعيش ُب الدنيا ال يريد  (( كال ماالن ال يبتغوف أىبلن )) يبتغوف،من االتباع، أم: يتبعوف كيتبعوف. 

كاف يتبعهم ُب الدنيا.  أم شيء، عاش نكرة كمات نكرة، كيـو القيامة ٰبشر مع ىؤالء الذم
أك حراـ، يأخذ الشيء من حلو  أم: ال يبإب ىل يأكل من حبلؿ ()كا٣بائن الذم ال ٱبفى لو طمع()

 ((.أك الكذب)) :ىكذا ىو ُب أكثر النسخ (البخل أك الكذب()) :أك من حرمتو، كال يهمو. كذكر
 :فسره ُب ا٢بديث بأنو ()الشنظّب(ك)كاألكؿ ىو ا٤بشهور ُب نسخ ببلدنا.  ((.كالكذب: ))كُب بعضها

 الفحاش، كىو السيء ا٣بلق. 
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ُب ارتكاب احملاـر سرًّا مع إظهار  كرسولو  يدخل ُب ا٣بيانة: من خاف اهلل 
 .(ُ)اجتناُّا

 قاؿ بعض السلف: كنا نتحدث أف صاحب النار: من ال ٛبنعو خشية اهلل 
 .(ِ)من شيء خفي لو"

 ((عن َأىلك وماِلكَ ورجٌل ال ُيْصِبُح وال يُْمِسي إال وىو ُيَخاِدُعَك ))كقولو: 
ٱبادعك بسبب أىلك كمالك، أم طمع ُب مالك كأىلك، فيظهر عندؾ " م:أ

ا٣بيانة ال ٚبلو من ا٤بكر كا٣بداع، كقد جاء ُب ف .(ّ)"األمانة كالعفة كٱبوف فيهما
 ((. المكر والخديعة في النَّارا٢بديث: ))

   .(ْ)((المكر والخديعة والخيانة في النَّاركُب لفظ: ))
أخرب النيب يانة من الذنوب ا٤بتوعد عليها با٢برماف من دخوؿ ا١بن ة، كما كا٣ب
 :َما ِمْن َعْبٍد اْستَػْرَعاُه اللَُّو َرِعيًَّة، فَػَلْم َيُحْطَها بَِنِصيَحٍة، ِإالَّ )) عن ذلك بقولو

 .(ٓ)((َلْم َيِجْد رَاِئَحَة الَجنَّةِ 
َن الُمْسِلِميَن، فَػَيُموُت َوُىَو َغاشّّ َلُهْم، َما ِمْن َواٍؿ يَِلي َرِعيًَّة مِ كُب لفظ: ))

ـَ اللَُّو َعَلْيِو الَجنَّةَ   .(ٔ)((ِإالَّ َحرَّ
، كتعد  للحدكد الٍب شرعها؛ كلذلك فإف ا٣بائن على اهلل كا٣بيانة فيها جرأة 

قاؿ اهلل تعالى: )) ذلك بقولو: عن ، كما أخرب النيب يـو القيامة  هلل  خصم

                                                

لورع، لكنو إذا خبل بنفسو أك سافر إٔب مكاف بعيد كٓب يكن عليو رقيب من ( يعِب: أنو يظهر الزىد كاُ)
 كال ٱبافو. الناس فعل ا٤بعاصي كا٤بنكرات، فهو ال يراقبي اهلل 

 (.ِٕٗمن النار كالتعريف ٕباؿ دار البوار )ص: ( التخويفِ)
 (.ُُّٖ/َُ) الطييب على مشكاة ا٤بصابيح شرح (ّ)
ُب )مراسيلو(  أنس، كسكت عنو الذىيب ُب )التلخيص(. كركاه أبو داكد[ عن ٕٖٓٗ( أخرجو ا٢باكم ]ْ)

 [ عن ا٢بسن ]البصرم[ مرسبلن ٨بتصرنا. كا٢بديث إسناده حسن.ُٓٔ]
  [.ُِْ[، مسلم ]َُٕٓ] ( صحيح البخارمٓ)
 [.ُِْ[، مسلم ]ُُٕٓالبخارم ] ( صحيحٔ)
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ا فأكل صمهم يـو القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرِّ ثالثة أنا خ
 .(ُ)((ثمنو، ورجل استأجر أجيًرا فاستوفى منو ولم يعطو أجره

كا٣بيانة ُب األمانة من خصاؿ )النفاؽ األصغر( الذم ىو نفاؽ األعماؿ 
آيُة المنافق ثالٌث: إذا َحدََّث َكَذب، وإذا : ))ك٫بوىا، للحديث ا٤بشهور عنو 

أربٌع من ُكنَّ فيو كاف منافًقا : ))، كقاؿ (ِ)((َوَعَد َأْخَلف، وإذا اْؤُتِمَن َخاف
خالًصا، ومن كانت فيو َخْصَلٌة منُهنَّ كانت فيو َخْصَلٌة من النّْفاؽ حتى َيَدَعَها: 

 .(ّ)((إذا اْؤُتِمَن َخاف، وإذا حدََّث َكَذب، وإذا عاىَد َغَدر، وإذا خاصم َفَجر
، كأشدىا: الكبائر، كىي متفاكتة ٕبسب مفاسدىا كخطرىا كآثارىا كا٣بيانة من

ما أصاب الدين، ككاف ضرره عامًّا، كمن كأب أعداء األمة كأعاهنم، ككمن استغل 
 منصبو ُب ظلم الناس، كأكل حقوقهم، كإىدار مقدرات األمة.

ا٣بيانة ُب كل شيء قبيحةه، كبعضها شره من بعض، كليس ": قاؿ الذىيب 
 .(ْ)"كارتكب العظائم ،انىكى ُب فػىٍلسو كمن خانك ُب أىلك كمالكمن خى 

أف  ا٣بيانة ُب األمانات كالوديعة كالعْب ا٤برىونة  :كذكر ابن حجر ا٥بيتمي 
كا٤بستأجرة ك٫بو ذلك من الكبائر، كقاؿ: "عدُّ ذلك كبّبة ىو ما صر ح بو غّب كاحد، 

 .(ٓ)كظاىر ٩ب ا ذكر ُب اآليات كاألحاديث"
العرض أعز  ،ا٣بيانة ُب ا٢بـر أشد من ا٣بيانة ُب الدماء: "قاؿ ابن حـز ك 

 ،كيصوف نفسو ٔبسمو ،ينبغي للكرٙب أف يصوف جسمو ٗبالو ،على الكرٙب من ا٤باؿ
  .(ٔ)"اكال يصوف بدينو شيئن  ،كيصوف دينو بعرضو ،كيصوف عرضو بنفسو

                                                

 [. َِِٕ، ِِِٕالبخارم ] ( صحيحُ)
 [.ٗٓ[، مسلم ]َٓٗٔ، ِْٕٗ، ِِٖٔ، ّّالبخارم ] ( صحيحِ)
 [.ٖٓ، مسلم ][ُّٖٕ  ،ِْٗٓ ،ّْالبخارم ] ( صحيحّ)
، الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر عبيدة مشهور بن حسن أيب، بتحقيق: (َِٖ)ص: للذىيب الكبائر، (ْ)

(ُ/ْْْ.) 
 (.ْْٔ/ُعن اقَباؼ الكبائر ) ( الزكاجرٓ)

 (.ُٖ -َٖ:، البن حـز )صاألخبلؽ كالسّب ُب مداكاة النفوس (ٔ)
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  فتبْب أف ا٣بيانة مراتب، كأهنا متفاكتة ٕبسب مفاسدىا.
ألنو بذؿ ا٣بيانة  ؛كأما االستسرار با٣بيانة فضعة: " ا٤باكردمقاؿ اإلماـ 

مهْب، كلقلة الثقة بو مستكْب. كقد قيل ُب منثور ا٢بكم: من ٱبن يهن. كقاؿ خالد 
 ،األمانة ٚباف :كال تؤخر توالربعي: قرأت ُب بعض الكتب السالفة أف ٩با تعجل عقوب

 غي على الناس.كالب ،كالرحم تقطع ،كاإلحساف يكفر
ا، كلو ٓب يكن من ذـ ا٣بيانة إال ما ٯبده ا٣بائن ُب نفسو من ا٤بذلة لكفاه زاجرن 

كأقول  ،كجدكل ثقتو لعلم أف ذلك من أربح بضائع جاىو ،كلو تصور عقىب أمانتو
 .(ُ)"كيقابل عليو من اإلعظاـ ،مع ما ٯبده ُب نفسو من العز ،شفعاء تقدمو

كقلة األمانة، فإذا حسمهما عن  ،شيئاف: ا٤بهانة كالداعي إٔب ا٣بيانةكقاؿ: "
 .(ِ)"نفسو ٗبا كصفت ظهرت مركءتو

، كانعداـ كعدـ التقول ،قلة الورع كمن مسببات ا٣بيانة: ضعف اإلٲباف، كقلة
 ُب ا٤باؿ أك ا٤بناصب كا١باه، كالكرب، كا٢بسد. الطمعا٤بركءة، كا١بهل، كاألثرة ك 

 شارة، كالكتابة، كالسكوت، كالتجسس.كقد تكوف بالقوؿ، أك بالفعل، كباإل
ر عنهما ، لقص  ة، ما ُب النكث كا٣بيانةع األمانكقاؿ حكيم: لو علم مضيٍّ  

 .(ّ)عنانو
ر من ا٣بيانة، كتبْب عاقبة من خاف ، مع الداللة على كمن األحاديث الٍب ٙبذٍّ

عن  :: ما جاء ُب )صحيح مسلم(يـو القيامة حىق و من ا٣بائن يستوُب ا٤بخيوفأف 
ُحْرَمة نساء المجاىدين : ))سليماف بن بريدة، عن أبيو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

، وما من رجل من القاعدين َيْخُلُف رجاًل من (ْ)على القاعدين كحرمة أمهاتهم
                                                

 (.ِّٓ)ص: أدب الدنيا كالدين (ُ)
 (.ِّٔ)ص: ا٤بصدر السابق (ِ)
 (.ّٗٔ/ّ) هناية األرب ُب فنوف األدب انظر: (ّ)

: ٙبرٙب التعرض ٥بن بريبة من نظر ٧بـر كخلوة كحديث أحدىماحرمة نساء اَّاىدين: ىذا ُب شيئْب:  (ْ)
ضاء حوائجهن الٍب ال يَبتب عليها مفسدة، : ُب برىن كاإلحساف إليهن كقوالثاني٧بـر كغّب ذلك. 

 كال يتوصل ُّا إٔب ريبة، ك٫بوىا.
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المجاىدين في أىلو فيخونو فيهم، إال وقف لو يـو القيامة، فيأخذ من عملو ما 
وفى ُب رغبة اَّاىًد ُب أىٍخًذ حىسىنىاتًو كااًلٍسًتٍكثىاًر ، أم: فما تىظينُّ (ُ)؟((شاء، فما ظنكم

منها ُب ذلك ا٤بقاـ؟ أم: ال يػىبػٍقىى منها شيء إال  أىخىذىهي. كقيل: أم: ما ظنكم باهلل 
  أف يفعل بو مع ىذه ا٣بيانة الٍب كقع ُّا؟ فإذا علمتم صدؽ ما أقوؿ فاحذركا من

 .(ِ)ا٣بيانة ُب نساء اَّاىدين
فقد كرد النص بأف ا٤بسلمْب إذا خافوا من نة ذميمة حٌب مع الكفار، كا٣بيا

الكفار ا٣بيانة كنقض العهد بأف ظهر من قرائن أحوا٥بم ما يدؿ على خيانتهم، فإف 
ا٤بسلمْب ال يعاملوهنم با٤بثل، فبل يغدركف ُّم، كال ينقضوف العهد معهم، بل ٱبربكهنم 

ٍم ِخيَاًَُث ـَاُْتِْذ حمس :هلل قاؿ ابعدـ استمرار العهد بْب الطرفْب،  ْٔ َْ كَ ٌِ  ٍَّ ا ََتَاَذ ٌٍّ ِإَو
َ ََل ُُيِبَّ اْْلَانِِِيَ  اٍء إِنٍّ اَّللٍّ َٔ ًْ لََعَ َش ِٓ  .[ٖٓ]األنفاؿ:  ىجسإَِِلْ

ٍْٔم ِخيَاَُثً حمسكأما قولو:  َْ كَ ٌِ  ٍَّ ا ََتَاَذ ٌٍّ ا من قـو معاىدين خيانة كنكثن  :يعِب ىجسِإَو
ًْ ـَاُْتِْذ حمس .بأمارات ظاىرة ِٓ فاطرح إليهم العهد على طريق مستو ظاىر، كذلك  ىجسإَِِلْ

ا أنك قطعت ما بينك كبينهم، نن ا مكشوفا بيػٍّ كٚبربىم إخبارن  ،أف تظهر ٥بم نبذ العهد
َ ََل حمس .كال تبادرىم ا٢برب كىم على توىم بقاء العهد، فيكوف ذلك خيانة منك إِنٍّ اَّللٍّ

 .(ّ)كن منك إخفاء نكث العهد كا٣بداعفبل ي .ُب العهود ىجسُُيِبَّ اْْلَانِِِيَ 
فإف قاؿ قائل: ككيف ٯبوز نقضي العهد ٖبوؼ ا٣بيانة، : "قاؿ ابن جرير 

 ظنٌّ  ال يقْب؟ (ا٣بوؼ)ك
ا٣بيانة من  آثارقيل: إف األمر ٖببلؼ ما إليو ذىبت، كإ٭با معناه: إذا ظهرت 

رب. كذلك كالذم  عدكؾ، كخفت كقوعهم بك، فألق إليهم مقاليد الس لم كآذهنم با٢ب
ا٤بشركْب إٔب مظاىرهتم على  إذ أجابوا أبا سفياف كمن معو من ،كاف من بِب قريظة

على  ك٧باربتهم معهم، بعد العهد الذم كانوا عاىدكا رسوؿى اهلل  رسوؿ اهلل 

                                                

 [.ُٕٖٗ( صحيح مسلم ]ُ)
 (.ُِْٔ/ٔ(، مرقاة ا٤بفاتيح )ِْ/ُّ( انظر: شرح النوكم على صحيح مسلم )ِ)
 (.ُِّ/ِ(، الكشاؼ )ْٖٗ -ْٕٗ/ُُمفاتيح الغيب ) (ّ)
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. فكانت إجابتهم إياه إٔب ذلك، موجبنا لرسوؿ اهلل ا٤بسا٤بة، كلن يقاتلوا رسوؿى اهلل 
 بو كبأصحابو منهم. فكذلك حكم كل قـو أىل موادعةو للمؤمنْب  خوؼ الغدر

كأصحابو  ظهر إلماـ ا٤بسلمْب منهم من دالئل الغدر مثل الذم ظهرى لرسوؿ اهلل 
 من قريظة منها، فحقٌّ على إماـ ا٤بسلمْب أف ينبذ إليهم على سواء، كيؤذهنم با٢برب.

َٔاءٍ حمس كمعُب قولو: ك كعلمهم بأف كل فريق أم: حٌب يستوم علم، ىجسلََعَ َش
 .(ُ)"منكم حرب لصاحبو ال ًسٍلم

كما جاء ُب   ،ثرىاأ ، كقبحلعظم خطرىا ؛ كذلكبل ٯبوز مقابلة ا٣بيانة ٗبثلهاف
 .(ِ)((َأدّْ األمانة إلى من ائتمنك، وال تخن من خانك)) ا٢بديث:

، كليس (ّ): "كىذا ا٢بديث يعد ُب الظاىر ٨بالفنا ٢بديث: ىندقاؿ ا٣بطايب 
ا بي نهما ُب ا٢بقيقة خبلؼ؛ كذلك ألف ا٣بائن ىو الذم يأخذ ما ليس لو أخذه ظلمن

كعدكاننا، فأما من كاف مأذكننا لو ُب أخذ حقو من ماؿ خصمو، كاستدراؾ ظبلمتو منو 
فليس ٖبائن، كإ٭با معناه: ال ٚبن من خانك بأف تقابلو ٖبيانة مثل خيانتو. كىذا ٓب 

 كاألكؿ يغتصب حقًّا لغّبه. ككاف مالك بن أنس ٱبنو؛ ألنو يقبض حقًّا لنفسو، 

                                                

 (.ِٔ -ِٓ/ُْالطربم ) تفسّب( ُ)
(، أبو َّٔ/ْحديث أىب ىريرة: أخرجو البخارم ُب )التاريخ( ). عن أىب ىريرة كعن أنس( ا٢بديث مركم ِ)

ا٣برائطي ُب )مكاـر قاؿ: "حسن غريب"، كأخرجو أيضنا: [، ك ُِْٔ[، كالَبمذم ]ّّٓٓداكد ]
[، ِِٔٗ[، كا٢باكم ]ْٕٓ[، كالدارقطِب ]ّٓٗٓ[، كالطربا٘ب ُب )األكسط( ]ُْٖاألخبلؽ( ]

[، ّٗٓرط مسلم كلو شاىد عن أنس"، ككافقو الذىيب. كما أخرجو ٛباـ ]كقاؿ: "صحيح على ش
[ ْٕٓ[، كُب )الصغّب( ]َٕٔ[. حديث أنس: أخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]َُِّّكالبيهقي ]
(: "ركاه الطربا٘ب ُب )الكبّب( ك)الصغّب(، كرجاؿ الكبّب ثقات". كأخرجو أيضنا: ُْٓ/ْ) قاؿ ا٥بيثمي
[، َُِّْ(، كالبيهقي ]ُِّ/ٔ[، كأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )ِِٕٗا٢باكم ][، ك ِّٔٗالدارقطِب ]

 [.ِّٖٕكالضياء ]
إف أبا سفياف رجل  :قالت ىند أـ معاكية لرسوؿ اهلل  :عن عائشة :ما جاء ُب )الصحيح( :يعِب (ّ)

شحيح، فهل علي جناح أف آخذ من مالو سرا؟ قاؿ: ))خذم من مالو با٤بعركؼ ما يكفيك كيكفي 
  [.ُُْٕ[، مسلم ]َُٖٕ، َّٕٓ، ّْٔٓ، ُُِِ(( صحيح البخارم ]بنيك
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يقوؿ: إذا أكدع رجل رجبلن ألف درىم فجحدىا ا٤بودع، ٍب أكدعو ا١باحد ألفنا ٓب ٯبز 
 . (ُ)لو أف ٯبحده"

: "كاختلف العلماء فيمن منعو رجل حقو ٍب قدر لو ا٤بمنوع كقاؿ القاضي 
فأجازه ٝباعة، كاحتجوا ُّذا على ماؿ، ىل يأخذ حقو منو بغّب رضاه أك خفية عنو؟ 

 . الشافعي كابن ا٤بنذر :ا٢بديث، منهم
َأدّْ اأْلََماَنَة إلى َمِن ائْػَتَمَنَك، وال َتُخْن َمْن : ))للحديث اآلخر ؛كمنعو آخركف 
 . منهم مالك كأبو حنيفة (ِ)((َخاَنك

 . (ّ)"القولْب عن مالك   كحكى الداكدم
((: "أم: ال تعامل ا٣بائن من خانكوال تخن : قولو: ))قاؿ الطييب 

ٗبعاملتو، كال تقابل خيانتو با٣بيانة فتكوف مثلو. كال يدخل فيو أف يأخذ الرجل مثل 
حقو من ماؿ ا١باحد؛ كأنو استيفاء كليس بعدكاف كا٣بيانة عدكاف. أقوؿ: األكٕب أف 

َُٜح َوََل احمس: ينزؿ ىذا ا٢بديث علي معُب قولو  ٍَِّّٕت َوََل تَْصذ٠َِي اِْلََص حِّبَُح اْدَذْم ثِة لصٍّ
 ُٚ ْخَص

َ
يعِب: إذا خانك صاحبك فبل تقابلو ٔبزاء خيانتو، كإف كاف  [،ّْ]فصلت: ىجسِِهَ أ

                                                

 (.ُٖٔ/ّمعآب السنن ) (ُ)
، [ّّٓٓ]كأبو داكد  [،ُِّْ] (التاريخ) ُب مأخرجو البخار  كقد ، ىريرة أيبمركم عن  ا٢بديث (ِ)

شرح [، كالطحاكم ُب )ََِٗأخرجو أيضنا: البزار ]، ك "حسن غريب"كقاؿ:  [،ُِْٔ] مكالَبمذ
[، كالطربا٘ب ُب )األكسط( ُْٖ( ]مكاـر األخبلؽ[، كا٣برائطي ُب )ُُّٖ( ]اآلثارمشكل 

، ككافقو "صحيح على شرط مسلم"كقاؿ:  [،ِِٔٗ]ا٢باكم [، ك ِّٔٗ] الدارقطِب[، ك ّٓٗٓ]
[. قاؿ ابن َُِّّ[، كالبيهقي ]ِْٕ] القضاعي الشهاب[، ك ّٗٓ، كما أخرجو: ٛباـ ]الذىيب
. (ِٕٗ/ٕ) البدر ا٤بنّب "ام من طرؽ: أحسنها: طريق أيب ىريرة مرفوعن ىذا ا٢بديث مرك " :ا٤بلقن 

قاؿ  [،ْٕٓ] (الصغّب)ك [،َٕٔ] (الكبّب) ُب أخرجو الطربا٘ب :كا٢بديث مركم عن أنس 
كأخرجو أيضنا: . "، كرجاؿ الكبّب ثقات(الصغّب)ك (الكبّب) ُب ركاه الطربا٘ب"(: ُْٓ/ْ)  يا٥بيثم

كما أخرجو: . ، ككافقو الذىيب"على شرط مسلم"كقاؿ:  [،ِِٕٗ]كم كا٢با  [،ِّٕٗ ]الدارقطِب
 أيبكا٢بديث مركم عن  .[ِّٖٕ] ، كالضياء[َُِّْ] يالبيهقك  (، ُِّ/ٔ) (ا٢بلية) أبو نعيم ُب

 ، بأسانيد ال ٚبلو الضعف.رجل من الصحابة، كعن بن كعب أيب، كعن أمامة
 (.ِِٗ/ٓ) ( إكماؿ ا٤بعلم بفوائد صحيح مسلم، للقاضي عياضّ)
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ذاؾ حسننا، بل قابلو باألحسن الذم ىو عدـ ا٤بكافأة كاإلحساف إليو، أم: أحسن 
إٔب من أساء إليك. كٯبوز أف يكوف من باب الكناية، أم: ال تعامل من خانك 

 .(ُ)زيو"فتجا
من ا٣بيانة؛ لعظم خطرىا كأثرىا، كسوء  يستعيذ باهلل  كقد كاف النيب 

وؿ: يق قاؿ: كاف رسوؿ   عن أيب ىريرةعاقبتها، كما جاء ُب ا٢بديث: 
 ؛فإنو بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة ؛اللهم إني أعوذ بك من الجوع))

 .(ِ)((فإنها بئست البطانة
طاعتو أف يوفقهم القتبلع جذكر ا٣بيانة، كإٔب  على أىل فمن نعم اهلل 

 كخشيتو. إغبلؽ مداخلها، من خبلؿ مراقبة اهلل 
عن عبد اهلل بن زيد بن أسلم عن أبيو عن جده أسلم قاؿ: بينما أنا  كقد كرد

إذ أعيا كاتكأ على جانب جدار ُب جوؼ  ،مع عمر بن ا٣بطاب كىو يعس ا٤بدينة
فقالت  ،يا ابتناه قومي إٔب ذلك اللنب فامذقيو با٤باء :هاكإذا امرأة تقوؿ البنت ،الليل

كما كاف من  :قالت ،يا أمتاه كما علمت ما كاف من عزمة أمّب ا٤بؤمنْب اليـو :٥با
يا بنية  :فقالت ٥با ،ا فنادل أال يشاب اللنب با٤باءإنو أمر منادين  :قالت ؟عزمتو يا بنية

فقالت  ،ال يراؾ عمر كال منادم عمر نك ٗبوضعإقومي إٔب اللنب فامذقيو با٤باء ف
يسمع   كعمر  ،يا أمتاه ما كنت ألطيعو ُب ا٤بؤل كاعصيو ُب ا٣ببلء :مهاالصبية أل
ٍب مضى ُب عسسو حٌب  ،يا أسلم علم الباب كاعرؼ ا٤بوضع :فقاؿ .كل ذلك

 ،كمن ا٤بقوؿ ٥با ،يا أسلم امض إٔب ا٤بوضع فانظر من القائلة :فلما أصبح قاؿ ،أصبح
 ،كإذا تيك أمها ،عل ٥باب ال فأتيت ا٤بوضع فنظرت فإذا ا١بارية أٙبٍّ  ،٥بم من بعل كىل

                                                

 (.ُٕٔٗ/ٓ(، كانظر: مرقاة ا٤بفاتيح )ُِٖٔ-ُِٖٓ/ٕ( الكاشف عن حقائق السنن )ُ)
، [ْٖٔٓ] ي، كالنسائ[ُْٕٓ]أبو داكد ك  [،ّّْٓ]كابن ماجو  ،[ِٗٗ]أخرجو إسحاؽ بن راىويو  (ِ)

ىذا " :ا٢بافظ ابن حجر كا٢بديث إسناده حسن، قاؿ [،َُِٗ[، كابن حباف ]ُِْٔ]كأبو يعلى 
كأخرجو ابن  سن، أخرجو أبو داكد كالنسائي من ركاية ٧بمد بن عجبلف عن سعيد ا٤بقربم.حديث ح

. كقد قاؿ (ٖٖ/ُّب ٚبريج أحاديث األذكار ) ماجو من كجو آخر عن أيب ىريرة" نتائج األفكار
 .(ُّٗ(، األذكار )ص:ُْٔ" رياض الصا٢بْب )ص:ركاه أبو داكد بإسناد صحيح" :اإلماـ النوكم
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فدعا عمر كلده فجمعهم  ،فأخربتو  فأتيت عمر بن ا٣بطاب ،كإذا ليس ٥بم رجل
فقاؿ: ىل فيكم من ٰبتاج إٔب امرأة أزكجو كلو كاف بأبيكم حركة إٔب النساء ما سبقو 

 ،ٕب زكجة :كقاؿ عبد الرٞبن ،ٕب زكجة :عبد اهللمنكم أحد إٔب ىذه ا٤برأة، فقاؿ 
 ،يا أبتاه ال زكجة ٕب فزكجِب، فبعث إٔب ا١بارية فزكجها من عاصم :كقاؿ عاصم

 .(ُ) فولدت لعاصم بنتا ككلدت البنت عمر بن عبد العزيز
 . (ِ)"كىذا ثابت عن عمر بن ا٣بطاب : "قاؿ ابن تيمية 

عن عمرك  ، كما جاء ُب ا٢بديث:هادتوأف ا٣بائن ال ٘بوز ش  النيب كأخرب
شهادة الخائن،  ردَّ   رسوؿ اهلل أفَّ ))بن شعيب، عن أبيو، عن جده، 

أم: ، (ْ)((ال تجوز شهادة خائن وال خائنة. كُب لفظ: ))(ّ)..(( ا٢بديثوالخائنة
عليو عباده من أحكاـ   ا٤بشهور با٣بيانة ُب أمانات الناس دكف ما ائتمن اهلل

مل أف يكوف ا٤براد بو األعم منو، كىو الذم ٱبوف فيما ائتمن عليو سواء الدين. كٰبت
ة حمس :عليو من أحكاـ الدين، أك الناس من األمواؿ. قاؿ    ما ائتمنو اهلل َٟ حَّ

َ
يَة خ

٠نَ  ُٙ ْٗ َتْهَٖ جُْذ
َ
ْٗ َوخ ةَٛةدُِس َ٘

َ
َ َوالرٍُّش٠َل َوََّت٠ُٛ٠ُا أ ٠ُٜا ََل ََّت٠ُٛ٠ُا اّلِلٍّ َ٘ َٚ آ ِي  [،ِٕنفاؿ:]األ ىجساَّلٍّ

 .(ٓ)فا٤براد با٣بائن ىو الفاسق، كىو من فعل كبّبة، أك أصر على الصغائر
عن تفشي ا٣بيانة بعد القركف الفاضلة، كعن تضييع األمانة  كأخرب النيب 

قاؿ  ، قاؿ:كقبضها ُب آخر الزماف، كما جاء ُب ا٢بديث: عن عمراف بن حصْب 

                                                

 ،مسند أمّب ا٤بؤمنْب أيب حفص عمر بن ا٣بطاب (، ِِٓ/َٕتاريخ دمشق، البن عساكر )انظر:  (ُ)
٧بض الصواب ُب فضائل أمّب (، َْٗ/ُ، البن ا١بوزم )صفة الصفوة(، كانظر: ِّٗ/ُالبن كثّب )

 (.َّٗ/ُ)  ا٤بؤمنْب عمر بن ا٣بطاب
 (.ُُْ /ِٖ) ٦بموع الفتاكل (ِ)
[، ََْٔ] الدارقطِب[، ك ََّٔكأبو داكد ]  [،ِّٔٔن ماجو ][، كابٖٗٗٔ، َُِٕأخرجو أٞبد ]( ّ)

من ركاية عمرك بن  ،كابن ماجو بإسناد جيد ،داكد وأب"أخرجو : [. قاؿ العراقيَِْٖٓكالبيهقي ]
  ."شعيب عن أبيو عن جده

 [.ِّٔٔ[، كابن ماجو ]ٖٗٗٔأخرجو أٞبد ] (ْ)
 (.َِِٔ -ُِٗٔ/ٖ) على مشكاة ا٤بصابيحشرح الطييب ، (َِْٓ -ِْْٗ/ٔ) مرقاة ا٤بفاتيح: انظر (ٓ)
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قاؿ عمراف: ال  ،((ثم الذين يلونهمخيركم قرني، ثم الذين يلونهم، : ))النيب 
إف بعدكم قوًما يخونوف : ))بعد قرنْب أك ثبلثة، قاؿ النيب  أدرم أذكر النيب 

وال يؤتمنوف، ويشهدوف وال يستشهدوف، ويَػْنِذرُوَف وال يَػُفوف، ويظهر فيهم 
 .(ُ)((السَّْمن

نة ظاىرة ((: "معناه: ٱبونوف خياوال يؤتمنوف: قولو: ))قاؿ اإلماـ النوكم 
ٕبيث ال يبقى معها أمانة، ٖببلؼ من خاف ٕبقّب مرة كاحدة فإنو يصدؽ عليو أنو 

 .  (ِ)خاف، كال ٱبرج بو عن األمانة ُب بعض ا٤بواطن"
((، "أم: ال يثق الناس ُّم، وال يؤتمنوفُب )الفتح(: قولو: )) كقاؿ ا٢بافظ 

يبقى للناس اعتماد  كال يعتقدكهنم أمناء، بأف تكوف خيانتهم ظاىرة، ٕبيث ال
  .(ّ)عليهم"

(( ا٤بعُب: أهنم ٰببوف التوسع ُب ا٤بآكل ويظهر فيهم السَّْمن: )) كقولو
 كا٤بشارب الٍب ىي أسباب السٍّمىن، كقيل غّب ذلك.

سيأتي على الناس َسنَػَواٌت : ))قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كعن أيب ىريرة 
اَعاُت، ُيَصدَُّؽ فيها الكاذب، َوُيَكذَّ  ُب فيها الصادؽ، َويُػْؤَتَمُن فيها الخائن، َخدَّ

الرجل ((، قيل: كما الركيبضة؟ قاؿ: ))َوُيَخوَُّف فيها األمين، وينطق فيها الرَُّويِْبَضة
 .(ْ)((التَّاِفُو في أمر العامة

                                                

 [.ِّٓٓ[، مسلم ]ُِٓٔ( صحيح البخارم ]ُ)
 (.ٖٖ/ُٔ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ِ)
 (.ِٗٓ/ٓ( فتح البارم )ّ)
(: ُُٗ/ْ)  [. قاؿ البوصّبمّْٖٗ[، كا٢باكم  ]َّْٔ[، كابن ماجو ]ُِٕٗأخرجو أٞبد ] (ْ)

 أنس  :يق أخرل يتقو ل ُّا، كلو شاىد من حديث"ىذا إسناد فيو مقاؿ" اىػ. لكن للحديث طر 
سنوف خداعات، يكذب فيها الصادؽ، كيصدؽ فيها الكاذب، كٱبوف فيها األمْب،  أف أماـ الدجاؿ

(: "ا٢بديث أخرجو أٞبد ْٖ/ُُّب )الفتح( ) كيؤٛبن فيها ا٣بائن، كيتكلم فيها الركيبضة. قاؿ ا٢بافظ
 كأبو يعلى كالبزار، كسنده جيد".
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من أشراط الساعة: الفحش والتفحش، وقطيعة )) :رسوؿ اهلل كقاؿ 
 .(ُ)((ئناألرحاـ، وتخوين األمين، وائتماف الخا

إذا ُضيػَّْعِت األمانُة فانتظِر )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كعن أيب ىريرة 
إذا ُأْسِنَد األمُر إلى غير أىلو ((، قيل: كيف إضاعتها يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: ))السَّاعة

  .(ِ)((فانتظر الساعة
األمانة،  :إف أوؿ ما تفقدوف من دينكم))قاؿ:  عبد اهلل بن مسعود ك 

، ((يبقى الصالة، وأف ىذا القرآف الذي بين أظهركم يوشك أف يرفعوآخر ما 
يسرى عليو ))كأثبتناه ُب مصاحفنا؟ قاؿ:  ،قالوا: ككيف يرفع كقد أثبتو اهلل ُب قلوبنا

ََبٍّ حمس، ٍب قرأ: ((ليلة فيذىب ما في قلوبكم وما في مصاحفكم َْ َْ ِطئَِْا ََلَْذ ِ َوىَه
وَْخيَِْا إَِِلَْم 

َ
ِي أ  .(ّ)[ٖٔاإلسراء:] ىجسةِاّلٍّ
 :أوؿ ما تفقدوف من دينكم)): قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أنسك 

قاؿ ثابت عند ذلك: قد يكوف الرجل يصـو ويصلي،  ،األمانة، وآخره الصالة
 .(ْ)((وإف اْؤُتِمَن على أمانة لم يُػَؤدَّْىا

  

                                                

(: "رجالو ثقات، كُب بعضهم خبلؼ"، ِْٖ/ٕ) [، قاؿ ا٥بيثمئُّٓأخرجو الطربا٘ب ُب )األكسط( ]( ُ)
 [، كقاؿ: "إسناده حسن".ُُِٗكالضياء ]

 [.ْٔٗٔ، ٗٓالبخارم ] ( صحيحِ)
[. كابن أيب شيبة ُُٖٓٔب )الفًب( ] نعيم بن ٞباد[، ك ُُٖٗٓب )مصنفو( ] عبد الرزاؽأخرجو  (ّ)

[، ّٖٖٓ[، كا٢باكم ]ٖٗٗٔ] الطربا٘ب[، ك ُٕٔ( ]مكاـر األخبلؽُب ) ا٣برائطي[، ك ّّْٖٓ]
-ِّٗ/ٕ) ا٥بيثمي [.  قاؿ ُِٔٗٔكصححو، كاللفظ لو، ككافقو الذىيب. كأخرجو أيضنا: البيهقي ]

 ."كىو ثقة ،ركاه الطربا٘ب، كرجالو رجاؿ الصحيح غّب شداد بن معقل(: "َّّ
[، كالضياء ُب ُِٔ]القضاعي  الشهابك  [،ُُٗاـ ][، كٛبُِٖٕأخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ] (ْ)

 ".إسناده ال بأس بو[ كقاؿ: "ُِٖٓ)ا٤بختارة( ]



                            

279 

 

إف أوؿ ما تفقدوف من ))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل   كعن شداد بن أكس
 .(ُ)((مانةدنياكم األ

 فتقبض من قلبو الرجل يناـأف يناـ  :صفة رفع األمانة":  قاؿ ابن العريب
فإذا قبضت على  ،أف ا٤برء ُب النـو متوُب ٍب مرجوع إليو ركحو :كا٤بعُب فيو األمانة.

 ،أف األعماؿ ال يزاؿ يضعفها نسياهنا :كٙبقيقو .صفة من األمانة ردت إليو بدكهنا
فبل  ،فإذا ردت عليو ردت دكهنا ،ذىبت بالنـو عن النفس حٌب إذا تناىى الضعف

الضعيف ُب  االعتقادكأصل  .ما عنده من اإلٲبافىي كذلك األثر ىو ك ، يبقى ٥با أثر
باقي األمانة لٍب يناـ فبل ترجع إليو إال بعد نزع  كاألثر ُب ظاىر البدف،  ظاىر القلب

 . (ِ)"فبل يبقى شيء، بقوة
حديثْب، رأيت  ، قاؿ: حدثنا رسوؿ اهلل كُب )الصحيح(: عن حذيفة 

أف األمانة نزلت في َجْذِر قُػُلوِب الرَّْجاِؿ، ثم أحدٮبا كأنا أنتظر اآلخر: حدثنا: ))
 .((نزؿ القرآف، فعلموا من القرآف، وعلموا من السنة

يناـ الرجل النومة فتقبض األمانة من قلبو، ٍب حدثنا عن رفع األمانة قاؿ: )) 
ثم يناـ النومة فتقبض األمانة من قلبو، فيظل أثرىا ، (ّ)ثَػُرَىا ِمْثَل اْلوَْكتفَػَيَظلُّ أَ 

وليس فيو ، (ٔ)فَػتَػَراُه ُمْنَتِبًرا، (ٓ)َكَجْمٍر َدْحَرْجَتُو َعَلى رِْجِلَك فَػَنِفطَ ، (ْ)مثل اْلَمْجلِ 
ايَػُعوَف ال َيَكاُد َأَحٌد َشْيٌء. ثم َأَخَذ َحًصى َفَدْحَرَجُو على رِْجِلِو. فَػُيْصِبُح النَّاُس يَػَتبَ 

يُػَؤدّْي اأْلََمانََة حتى يقاؿ: إف في بني فالف رجال أميًنا، حتى يقاؿ للرجل: ما 

                                                

، كفيو ا٤بهلب (الكبّب)ركاه الطربا٘ب ُب (: "ُْٓ/ْ[، قاؿ ا٥بيثمي )ُِٖٕأخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ] (ُ)
 :قاؿ العبلمة ا٤بناكم .ّبةلو شواىد كث كا٢بديث ."بن العبلء، كٓب أجد من ترٝبو، كبقية رجالو ثقات

 (.ُّٗ/ُ) التيسّب بشرح ا١بامع الصغّب"إسناده حسن" 
 (، بتصرؼ يسّب، طبعة دار الكتب العلمية.ِٓ/ٗاألحوذم ) عارضة (ِ)

 ))اٍلوىٍكت((: األثر اليسّب، أك ىو سواد يسّب، أك لوف ٰبدث ٨بالف للوف الذم كاف قبلو. (ّ)
  ُب اليد من العمل بفأس أك ٫بوىا، كيصّب كالقبة فيو ماء قليل.))اَّل(( ىو التنفط الذم يصّب (ْ)
 صار بْب ا١بلد كاللحم ماء. (ٓ)
 أم: مرتفعنا. (ٔ)
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((، كلقد أجلده، ما أظرفو، ما أعقلو، وما في قلبو مثقاؿ حبة من خردؿ من إيماف
كاف أتى علي  زمافه كما أبإب أيكم بايعت، لئن كاف مسلمنا لّبدنو علي دينو، كلئن  

نصرانيًّا أك يهوديًّا لّبدنو علي ساعيو، كأما اليـو فما كنت ألبايع منكم إال فبلننا 
 .(ُ)كفبلننا

كمعُب ا٢بديث: أف األمانةى تزكؿي عن القلوًب شيئنا فشيئنا، فإذا زاؿى أك ؿي جزءو 
 منها زاؿ نوريىا، كخل فى ظلمةن كالوكًت، كىو اعَباضي لوفو ٨بالفو للوف الذم قبلو،

فإذا زاؿى شيءه آخري صار كاًَّل، كىو أثره ٧بكمه ال يكاد يزكؿي إال بعد مدة. كىذه 
الظلمةي فوؽى الٍب قبلها. ٍب شب وى زكاؿى ذلك النور بعد كقوعو ُب القلب، كخركجىو بعد 
استقرارًه فيو كإعقاب الظلمًة إي اه ٔبمرو يدحرجيو على رجلو حٌب يؤثرى فيها، ٍب يزكؿي 

 ،  كيبقى التنفط.ا١بمري
: "كلقد أٌب علي  زماف كما أبإب أيكم بايعت..". معُب كقوؿ حذيفة 

ا٤ببايعة ىنا: البيع كالشراء ا٤بعركفاف، كمراده: أ٘ب كنت أعلم أف األمانة ٓب ترتفع، كأف 
ُب الناس كفاء بالعهود، فكنت أقدـ على مبايعة مًن اتػ فىقى غّب باحث عن حالو؛ كثوقنا 

انتهم؛ فإنو إف كاف مسلمنا فدينو كأمانتو ٛبنعو من ا٣بيانة، كٙبملو على أداء بالناس كأم
كاف يقـو أيضنا باألمانة ُب كاليتو،   -كىو الوإب عليو-األمانة، كإف كاف كافرنا فساعيو 

فيستخرج حىقٍّي منو. كأما اليـو فقد ذىبت األمانة، فما بقي ٕب كثوؽ ٗبن أبايعو، كال 
ا األمانة، فما أبايع إال فبلننا كفبلننا، يعِب: أفرادنا من الناس أعرفهم بالساعي ُب أدائهم

 . (ِ)كأثق ُّم
أمتو عن كيفية التعامل مع الواقع عندما ال يكوف أمري الن اس  كأرشد النيب 

مستقيمنا، بل يكوفي كل كاحد ُب كلٍّ ٢بظة على طبع، كعلى عهد، ينقضوف العهود، 
أف  ُب ا٢بديث: عن عبد اهلل بن عمرك بن العاص  كٱبونوف األمانات كما جاء

يوشك أف يأتي زماف يُػَغْرَبُل ((، أك ))كيف بكم وبزمافقاؿ: )) رسوؿ اهلل 
                                                

 [.ُّْ،  مسلم ][َٖٕٔ، ْٕٗٔالبخارم ] صحيح (ُ)
 (.َُٕ/ِالنوكم على صحيح مسلم ) شرح (ِ)
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النَّاُس ِفيِو َغْربَػَلة، تبقى حثالة من الناس، قد َمرَِجْت عهودىم، وأماناتهم، 
رسوؿ اهلل؟  ((، كشبك بْب أصابعو، فقالوا: ككيف بنا ياواختلفوا، فكانوا ىكذا

تأخذوف ما تعرفوف، وتذروف ما تنكروف، وتُػْقِبُلوَف  على َخاصَِّتُكْم، قاؿ: ))
 . (ُ)((وَتَذرُوَف أمر َعامَِّتُكمْ 
إذا رأيتم الناس قد َمرَِجْت ُعُهوُدُىْم، وَخفَّْت أماناتُػُهْم، وكانوا كُب لفظ: ))

عل عند ذلك، ((، كشبك بْب أصابعو، قاؿ: فقمت إليو، فقلت: كيف أفىكذا
الـز بيتك، واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرؼ، ودع جعلِب اهلل فداؾ؟ قاؿ: ))

 .(ِ)((ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة
، أم: يذىب خيارىم كيبقي -على بناء ا٤بفعوؿ-(( يغربل الناس فيوقولو: ))

: الردمء من كل -لثاء ا٤بثلثةبضم ا٢باء ا٤بهملة كا-(( حثالةشرارىم كأراذ٥بم. ك))
على بناء الفاعل،  -بكسر الراء-(( قد مرجتشيء، كا٤براد: سفلة الناس كأراذ٥بم. ))

 أم: اختلطت كفسدت. فقلت فيهم أسباب الديانات.
((، كشبك بْب أصابعو. أم: ٲبوج بعضهم ُب بعض، فكانوا ىكذاكقولو: ))

 ، كال الرب من الفاجر. كيلتبس أمر دينهم، فبل يعرؼ األمْب من ا٣بائن
أم: ألـز كافعل ما تعرؼ كونو حقًّا، كاترؾ ما تنكر  ،((عليك بما تعرؼقولو ))

. أمر نفسك كاحفظ دينك، كاترؾ الناس، كال تتبعهم. كقيل:  أنو حق، أم: ألـز
 .(ّ)أم: على من ٱبتص بكم من األىل كا٣بدـ ،((على َخاصَِّتُكمْ ))

                                                

داكد: "ىكذا ركم عن  [، قاؿ أبوِّْْ[، كأبو داكد ]ّٕٓٗ[، كابن ماجو ]َّٕٔأخرجو أٞبد ] (ُ)
من غّب كجو". كأخرجو أيضنا: الطربا٘ب  ُب )الكبّب(  ،عن النيب  عبد اهلل بن عمرك 

  [، كقاؿ: "صحيح على شرط الشيخْب". ككافقو الذىيب.ُِٕٔ[، كا٢باكم ]ُْٖٗٓ]
[، كُب )عمل اليـو ِٔٗٗ[، كالنسائي ُب )الكربل( ]ّّْْ[، كأبو داكد ]ٕٖٗٔأخرجو أٞبد ] (ِ)

[، ككافقو الذىيب. ٖٕٕٓ[، كا٢باكم كصححو ]ُْٖٖٓ[، كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]َِٓكالليلة( ]
 (: " أخرجو أبو داكد كالنسائي ُب اليـو كالليلة بإسناد حسن".ٖٗٔ)ص: قاؿ ا٢بافظ العراقي

(، حاشية السندم على سنن ابن ماجو ُّْْ/ُُانظر: شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح ) (ّ)
 (.ّّْٗ/ ٖ، مرقاة ا٤بفاتيح )(ْٖٔ/ِ)
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ترؾ األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر إذا  : "كىذا رخصة ُب قاؿ الطييب 
كثر األشرار كضعف األخيار. كاإلمبلؾ: السد كاإلحكاـ، يعِب سد لسانك، كال 

 .(ُ)تتكلم ُب أحواؿ الناس كيبل يؤذكؾ"
مكر ا٣بائن ُب الدنيا، كيفضح أمره، كينالو العقاب ُب  كقد يكشف اهلل 

 ا٤بؤمنْب ٩بن غدر كخاف حيث قاؿ عن ٛبكْب الدينا قبل اآلخرة، كقد أخرب اهلل 
 :حمس ٌٗ ِٓي ٌٗ َخ ُ َنِٖي ْٗ َواّلِلٍّ ُٟ ِْٜ٘  َٚ َس ْ٘ َ ُٔ ٌَأ ْٚ َرجْ ِ٘  َ ْد َخة٠ُٛا اّلِلٍّ َِ َّ َذ  ىجسِإَوْن يُرِيُدوا ِخَيةَجَذ

 [.ُٕ]األنفاؿ:
ييسىلٍّط عليهم أعدائهم، كأف القتل  كمن عقاب ا٣بائنْب ُب الدنيا: أف اهلل 

: قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   ابن عباس ا٢بديث: عن يشفوا بينهم، كما جاء ُب
ما نَػَقَض قوـٌ ))قيل: يا رسوؿ اهلل، كما ٟبس ٖبمس؟ قاؿ:  ((،َخْمٌس ِبَخْمس))

ما أنزَؿ اهللُ إالَّ َفَشا فيهم الفقُر،  بغيراْلَعْهَد إالَّ ُسلَّْط عليهم َعُدوُُّىْم، وما َحَكُموا 
ا فيهم الموت، وال طفَُّفوا المكياؿ إالَّ ُمِنُعوا وال ظهرْت فيهم الفاحشُة إالَّ َفشَ 

 .(ِ)((النََّباَت وُأِخُذوا بالسِّْنيَن، وال منعوا الزَّكاَة إالَّ حبس عنهم القْطرُ 
عليو أك ما عاىدكا  ، ما عاىدكا اهلل :أم ((ما نقض قـو العهد)) قولو:

وه من نقض العهد جزاء ٤با اجَبح ((إال سلط عليهم عدوىم)) .ا آخرينعليو قومن 
 .ا٤بأمور بالوفاء بو

ما نقض )): قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن عبد اهلل بن بريدة، عن أبيو ك 
قـو العهد قط، إال كاف القتل بينهم، وال ظهرت الفاحشة في قـو َقطُّ، إال َسلََّط 

  .(ّ)((اهلل عليهم الموت، وال منع قـو الزكاة، إال حبس اهلل عنهم القطر

                                                

 (.ُّْْ/ُُشرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح ) (ُ)
 .تقدـ (ِ)
 .تقدـ (ّ)
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ذ ا٢بيطة كا٢بذر من خطر ا٣بائنْب، كأف يكوف ا٤بسلموف على يقظة فينبغي أخ
٩با يكيدكف كٲبكركف، حٌب يكشف أمرىم، كيفتضح سرىم، فينزؿ ُّم من العقاب ما 

 يكونوف عربة لغّبىم. 
كالتنبو ٤بن ٰبيكوف كٲبكركف، كالتحذير منهم، كاإلببلغ عنهم كاجب على كل  

 من أبصر شيئنا من ذلك.
شارع إٔب كيفية التعامل مع ا٣بائنْب، كإٔب أخذ ا٢بيطة كا٢بذر من  كقد أرشد ال

َٗ بَْيَ حمس: كل من ٲبكر كٱبادع. قاؿ اهلل  ِ َِلَْدُس َّ َِٓذةَب ثِةِْلَ َّ إْ َْٛزَْلَة إَِِلْ
َ
إٍِّٛة خ

ة ًٙ ْٚ لَِْٖخةنَِِٜي َخِػي ُ َوََل دَُس َراَك اّلِلٍّ
َ
ة أ َٙ ِ صم عن أم: ال ٚبا، [َُٓ]النساء:  ىجساَلٍّةِس ث

ا عليو، سواء علم ذلك أك مىن عرفت خيانتو، من مدع ما ليس لو، أك منكرو حقًّ 
 .(ُ)ظنو

عن عضد أىل   رسولو هنى اهلل " : أبو بكر بن العريبقاؿ القاضي 
كالدفاع عنهم ٗبا يقولو خصمهم من ا٢بجة. كُب ىذا دليل على أف النيابة عن  ،التهم

َ إِنٍّ حمس: لرسولو  بدليل قولو ، وزا٤ببطل كا٤بتهم ُب ا٣بصومة ال ٘ب َواْشَخْؾفِرِ اَّللٍّ
ا ًٍ َ ََكَن َدُفًٔرا رَِخي كفيو الرد على من أجاز أف يكوف ا٢باكم غّب ". "[َُٔ]النساء: ىجساَّللٍّ

 .(ِ)؟!"كمن ال علم عنده كيف ٯبتهد ،فوض ا٢بكم إٔب االجتهاد  ألف اهلل ؛عآب
 .(ّ)"بعد أف يعلم أنو ٧بقفبل ٯبوز ألحد أف ٱباصم عن أحد إال "

ا، أك ا أك ٦بوسيًّ فا٢بق ىو ا٤بطلوب ُب ا٢بكم سواء كاف احملكـو عليو يهودين 
 . (ْ)اا حنيفين مسلمن 

  

                                                

 (.ُٗٗ)ص: تيسّب الكرٙب الرٞبنانظر: ( ُ)
 (.ََُ، للسيوطي )ص:اإلكليل ُب استنباط التنزيل (ِ)
، فتح القدير، (ّٕٕ/ٓ) تفسّب القرطيب(، ْٖٗ/ِ) لكيا ا٥براسي الشافعي، لأحكاـ القرآف انظر: (ّ)

 .(َٗٓ/ُللشوكا٘ب )
 (.ِِّ/ٓتفسّب ا٤بنار ) (ْ)
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ا ُب نفسو أك مىالو، : "كقاؿ الطربم  كال تكن ٤بن خىافى ميٍسًلمنا أك ميعىاىىدن
احمس ًٍ  .(ُ)"الذم خىانىوي فيوٚبيىاًصمي عنو، كتٍدفىعي عنو من طىالىبىوي ًٕبىقٍّو  ىجسَخِصي

كمن اآليات الٍب تدؿ على أخذ ا٢بيطة كا٢بذر ٩بن ٱبشى مكره كخداعو قولو 
 :حمس ًْ ٔا ُخُذوا ِخْذَرُك ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اّلٍّ َٓ حَّ

َ
  [.ُٕ]النساء: ىجسيَا أ
ًْ حمس: قولو  ، كىاأٍلىثىر كاحد ا٢بٍىذىري كىا٢بًٍٍذري ٗبعُب ،خيذيكا ًحٍذرىكيمٍ " ىجسُخُذوا ِخْذَرُك

ٍثر، كاٍلمىثىًل كىاٍلًمٍثل، يقاؿ: أىخىذى ًحٍذرىهي إذا تػىيػىق ظى كىاٍحتػىرىزى من اٍلميخىوًٍّؼ، كأنو جعل كاإٍلً 
كيػىٍعًصمي ُّا ركحو. كا٤بعُب: اٍحذىريكا كاٍحَبىًزيكا من العديكٍّ  ،ا٢بٍىذىرى آلىتىوي الٍب يىًقي ُّا نػىٍفسىو

 .(ِ)"كال ٛبيىكٍّنيوهي من أنفسكم
إٔب عدـ ائتماف ا٣بائن، كأف االعتماد على من يصدؽ ُب  كقد أرشد الشارع

ِجْرهُ إِنٍّ حمس :معاملتو، كيعرؼ بالوفاء كاألمانة. قاؿ اهلل 
ْ
ةَِج اْشَخأ

َ
ا يَا أ ٍَ ُْ كَاىَْج إِْخَدا

ٌِيُ 
َ
َجرَْت اىَْلِٔيَّ اْْل

ْ
َِ اْشخَأ ٌَ   [.ِٔ]القصص: ىجسَخرْيَ 

فقالوا:   رسوؿ اهلل قاؿ: جاء أىل ٪براف إٔب  عن حذيفةكُب ا٢بديث: 
َحقَّ  ،ا َحقَّ َأِمينٍ  أمينً أَلَبْػَعَثنَّ إليكم رجاًل ))ا فقاؿ:  أمينن يا رسوؿ اهلل ابعث إلينا رجبلن 

 . (ّ) فبعث أبا عبيدة بن ا١براح :قاؿ ،، قاؿ فىاٍستىٍشرىؼى ٥با الناس((َأِمينٍ 
 .(ْ)((ىذا أمين ىذه األمة)): فلما قاـ، قاؿ رسوؿ اهلل كُب ركاية: 

ا حرصن  ؛كرغبوا فيها ،تطلعوا إٔب الوالية :أم ((فاستشرؼ لها الناس)) قولو:
ال حرصا على الوالية من حيث  ،على أف يكوف ىو األمْب ا٤بوعود ُب ا٢بديث

 .(ٓ)ىي
                                                

 (.ْٕٓ/ٕالطربم ) تفسّب( ُ)
 (.ََِ/ِ) تفسّب أيب السعود ،(ُّٕ /َُ) مفاتيح الغيب (، كانظر:ِّٓ/ُالكشاؼ ) (ِ)
 [.َِِْ،  مسلم ][ِْٕٓ، ُّْٖ، َّْٖ، ّْٕٓالبخارم ] صحيح (ّ)
أف أىل اليمن قدموا على   ن أنسع: [ُِْٗد )مسلم( ][. كُب ركاية عنَّْٖالبخارم ] صحيح (ْ)

ىذا ))فقالوا: ابعث معنا رجبل يعلمنا السنة كاإلسبلـ قاؿ فأخذ بيد أيب عبيدة فقاؿ:  رسوؿ اهلل 
 ((.أمْب ىذه األمة

 (.ُِٗ/ُٓالنوكم على صحيح مسلم ) شرح (ٓ)
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أف  من عبلمات اقَباب الساعة ائتماف ا٣بائن، كاهتاـ األمْب  النيب كأخرب 
 باب تفشي الفساد، ككقوع الببلء.، كذلك من أس-كما تقدـ– با٣بيانة

؛ ألف األصل أف يكوف من يؤدم -كما تقدـ–كال تقبل شهادة ا٣بائن 
 . للشهادةمن أىل االستقامة كالعدالة، أما ا٣بائن فليس أىبلن الشهادة 

َأدّْ اأْلََمانََة إلى َمِن ائْػَتَمَنَك، وال كال ينبغي مقابلة ا٣بيانة ٗبثلها؛ ٢بديث: ))
 .(ُ)((َخاَنكَتُخْن َمْن 
 
 صور الخيانة: - ٕ

 :خيانة العبد مع ربو األولى:  الصورة
 كيندرج ٙبتها:

 الخيانة في الدين:  أ.
 كيندرج ٙبتها:
بلـ كمبادئو، الطعن ُب أصوؿ اإلس، ك النفاؽ، ك كاإلشراؾ بو ،الكفر باهلل 

، كالتزكير كالتدليس ،الكتاب كالسنةٙبريف النصوص من ، ك كالتشكيك ُب ثوابتو
الطعن ُب الذات اإل٥بية أك الطعن ُب رسوؿ اهلل ، ك كتماف ما ٯبب تبليغو إٔب الناسك 
 كصحابتو الكراـ، كأمهات ا٤بؤمنْب ، كسب اهلل ،،  أك الرسوؿ،  أك

 االبتداع ُب الدين.ك  ،أك أمهات ا٤بؤمنْب  ، الصحابة الكراـ 
 لعباده.  تعدّْي الحدود التي شرعها اهلل  ب.
 من أحكاـ.  يل الفرائض وكراىية ما شرع اهللتعط ج.
 بالجحود والنكراف.  مقابلة نعم اهلل د.

كقد فصلت القوؿ ُب بياف ىذه الصور ُب كتاب: )ا٣بيانة صورىا كأحكامها 
 كآثارىا(.

                                                

 .تقدـ (ُ)
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 النفس والجسد:خيانة الصورة الثانية: 
 كيندرج ٙبتها:

  الجهل بما يجب على المكلف معرفتو. أ.
  س على الكفر أو المعاصي.حمل النف ب.
 اإلعراض عن الهدى. ج.
 التفريط في تحري الحق. د.
 الغفلة. ىػػ.
  ترؾ أو إىماؿ ما يجب على المكلف من الحقوؽ والواجبات. و.
  البدف(.-إلقاء النفس إلى التهلكة )الروح  ز.
 .استعماؿ الجوارح فيما حـر اهلل  ح.
  اتباع الهوى. طػ.
  الرضا عن النفس. ي.
 الخيانة في الكسب غير المشروع وأكل الحراـ. ؾ.

:  خيانة النفسكا٢باصل أف  عدـ صيانتها عما يضر ُّا ُب ا٤بآؿ؛ يعِب ُب العمـو
 عدـ صيانتو عما يلحق الضر بو. :كخيانة ا١بسد

أكل ا٤باؿ من ٫بو:  ،من األكل كالشربكا١بسد  بالنفسكمن ذلك: ما يضر 
 شرب ا٤بسكرات.ا٢براـ، 

 ك: االنتحار.كمن ذل
 كسائر ا١بوارح، : خيانة السمع، كالبصر، كاليدين كالرجلْب،ومن خيانة الجسد

على العباد، من ٫بو: النظر إٔب احملرمات،   اهللفيما حر ـ  اكذلك باستعما٥ب
كا٤بشي إٔب أماكن  كاإليذاء كإ٢باؽ الضرر باآلخرين، كالتجسس، كالبطش كالظلم،
 إٔب غّب ذلك..ذلك: عدـ سَب العورة على كفق الشرع..الفجور بقصد ا٤بعصية، كمن 

ُّ َمْصئًَُٔل حمس :قاؿ اهلل  وىَهَِم ََكَن َخِْ
ُ
َع َواْْلََّصَ َواىُْفَؤاَد ُكَّ أ ٍْ  ىجسإِنٍّ الصٍّ

 [.ّٔ]اإلسراء:
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 فمن أكرد نفسو ا٤بهالك فقد خاهنا، كٓب يصنها.
ها على الكفر أك كٞبلكمن خيانة النفس: ا١بهل ٗبا ٯبب على ا٤بكلف معرفتو،  

ًْ ََتَْخأَُُن حمس:  ا٤بعاصي، كال سيما معاصي ا٣بلوات. قاؿ اهلل  ًْ ُنُِْخ ٍُُّس
َ
ُ أ ًَ اَّللٍّ َغيِ

 ًْ جُْفَصُس
َ
َ ََل حمس: كقاؿ  [،ُٕٖ]البقرة: ىجسأ ًْ إِنٍّ اَّللٍّ ُٓ جُْفَص

َ
ََ ََيَْخأَُُن أ ِي َِ اّلٍّ َوََل َُتَادِْل َغ

ثِي
َ
اًُا أ ٍّٔ َْ ََكَن َخ ٌَ اُُيِبَّ  ََيَْخأَُُن حمس" : قولو " :قاؿ الز٨بشرم . [َُٕ]النساء: ىجسًٍ

 ًْ ُٓ جُْفَص
َ
ًْ ََتَْخأَُُن حمس: : ٱبونوهنا با٤بعصية، كقولو ىجسأ ًْ ُنِْخُ ٍُُّس

َ
ُ أ ًَ اَّللٍّ َغيِ

 ًْ جُْفَصُس
َ
جيعلت معصية العصاة خيانة منهم ألنفسهم، كما جعلت  [.ُٕٖ]البقرة: ىجسأ

 . (ُ)"ليهمظلمنا ٥با؛ ألف  الضرر راجع إ
كمن خيانة النفس: عدـ اإلخبلص ُب العمل كالعبادة، كاإلعراض عن ا٥بدل، 

ُب ا٣بلق، كعن الغاية من الوجود، كعن ا٤بآؿ كالعاقبة،  كالغفلة عن آيات اهلل 
الرضا عن النفس، كعدـ االرتقاء ك كالتفريط ُب ٙبرم ا٢بق، كاتباع ا٥بول كالشهوات، 

 ُّا ُب مدارج الكماؿ.
صلت القوؿ ُب بياف ىذه الصور ُب كتاب: )ا٣بيانة صورىا كأحكامها كقد ف

 كآثارىا(.
 

 خيانة العبد ألرحامو وأقاربو: الصورة الثالثة: 
 كيندرج ٙبتها:

  خيانة الوالدين بالعقوؽ ونكراف اإلحساف والمعروؼ. أ.
 خيانة األرحاـ بقطعها وباإلساءة واإلضرار. ب.
 خيانة األعراض: ج.

 ها:كيندرج ٙبت
تضييع األىل؛ ، ك أف ال يأمر الرجل أىلو با٤بعركؼ، كأف ال ينهاىم عن منكر

 بإٮبا٥بم، كعدـ تعهدىم بالَببية كالنصح كاإلرشاد.
                                                

 (.ِٔٓ/ُ) الكشاؼ( ُ)
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  :خيانة أحد الزوجين د.
 كيندرج ٙبتها:

إفشاء ، ك إطبلؽ النظر إٔب احملرمات، ك لزنا كعدـ حفظ الفرج عن احملرماتا
مطرؽ الرجأف يك  ،األسرار الزكجية ال يقـو الرجل بواجبو ٘باه أف ، ك ل أىلو ليبلن يتخو هني

أف ال يأمر الرجل أىلو با٤بعركؼ، كال ، ك تقـو ا٤برأة بواجبها ٘باه زكجها أف ال، ك زكجتو
 ينهاىم عن منكر.

 .خيانة األوالد ىػػ.
كقد فصلت القوؿ ُب بياف ىذه الصور ُب كتاب: )ا٣بيانة صورىا كأحكامها 

 كآثارىا(.
 

 ة الرابعة: صور خيانة العبد للناس: الصور 
 كيندرج ٙبتها:

 أف يظهر اإلنساف خالؼ ما يبطن. أ.
 تضيع أمانات الناس.ب. 
 خيانة العهود والمواثيق. ج.
 الخيانة في المعامالت، والخيانة في الكسب غير المشروع. د.
 المكر والخداع والغش. ىػ.
 الغدر. و.
 التجسس. ز.
 السرقة. ح.
 الغلوؿ. طػ.
 الحرابة وقطع الطريق. ي.
 البخس في الكيل والميزاف. ؾ.
 خيانة اْلُمْسَتَشاَر. ؿ.



                            

289 

 

 خيانة المجالس وإفشاء أسرارىا. ـ.
 خيانة الوطن. ف.
الخيانة في الشهادة، وطيُّ األخبار إذا ندب لتأديتها، وتحريف  س.

 الرَّسائل إذا تحّملها وصرفها.
 الغيبة والنميمة واإلفك والبهتاف. ع.
 الخيانة في الحكم والقضاء: ؼ.

 ا٣بيانة من خبلؿ كسائل اإلعبلـ.، ك ظلم اإلنساف لغّبه كيندرج ٙبتها:
 نشر المخدرات والمسكرات والترويج لها. ص.

 
 خيانة العلم: الصورة الخامسة:

 كيندرج ٙبتها:
 كتماف الحق والتزوير والتدليس على الناس. أ.

 عدـ العمل بالعلم. ب.
 لدين.االبتداع في ا ج.
 الجهل المركب، والمفاىيم الخاطئة، وسوء التبليغ. د.

كقد فصلت القوؿ ُب بياف ىذه الصور ُب كتاب: )ا٣بيانة صورىا كأحكامها 
 كآثارىا(.
 

 خاتمة:
 متشعبة موضوعاتكا٢باصل أف صور ا٣بيانة كثّبة، كأبواُّا متعددة، ك 

 يطلبى كلٍّ عاقل . فينبغي علكآثارىا ، كىي متفاكتة ٕبسب مفاسدىاكمتداخلة
السبلمة لنفسو كألىلو كلوطنو ك٤بن ٰبب أف ٰبَبز عن كل ما يوصل إٔب ا٣بيانة، كأف 

، حٌب ال يورد نفسو ا٤بهالك، كحٌب يكوف من  األكفياء ينأل بنفسو عن كل ٧بـر
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، فيحيا حياة طيبة مبينة على احملبة األبرار ا٤بخلصْب كمن عباد اهلل الصادقْب، 
 ل يـو القيامة بأحسن ما كاف يعمل، فيغنم خّب الدنيا، كثواب اآلخرة. ، كٯبز كاإليثار

 
 الوقاية من آفات الخيانة والعالج: - ٖ
 بياف مكانة األمانة ُب اإلسبلـ. أ.

 بياف عاقبة ا٣بيانة كآثارىا كخطرىا على الفرد كاَّتمع. ب. 
 اصي كا٤بنكرات.التفقو ُب الدين، كااللتزاـ بأحكاـ الشريعة، كالبعد عن ا٤بع ج.
 الوفاء بالعهد كالوعد. د.
 البعد عن الطرؽ ا٤بوصلة إٔب ا٣بيانة، كاالحَباز عن أبواُّا كمداخلها. ىػػ.
 ا٢بذر من خطوات الشيطاف كما يزينو لئلنساف من حطاـ الدنيا كزينتها. ك.
 ٨بالفة النفس كا٥بول، كإيثار ما يبقى على ما يفُب. ز.
 دار قرار.الدنيا، كأهنا ليست  البصّبة التامة ٕبقيقة ح.
 األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر. طػ.
تربية األكالد تربية سليمة من أكؿ النشأة على األخبلؽ الفاضلة كالصدؽ  م.

كاحملبة كاإليثار، كٙبذيرىم من ا٣بيانة، كردعهم كزجرىم عن بوادر ا٣بطوات ا٤بوصلة 
 إليها.  

 ُب اَّتمع من خبلؿ العقوبات الرادعة.مكافحة الغش كالرشوة كالتزكير  ؾ.

 سلوؾ هنج األبرار ُب صفاهتم كأعما٥بم، كالتخلق بأخبلقهم، كالبعد عن ؿ.
أف تكوف العبلقات مع اآلخرين قائمة على احملبة كاإليثار النفاؽ،  أىل صفات

 كالصدؽ.
 ،كالغدر، الكذب، كا٣بيانة، ك كالكذب ،إخبلؼ الوعد: النفاؽفمن خصاؿ 

؛ . فكاإلفساد ،كا٣بداع ،كالكيد هذه األكصاؼ القبيحة ال تكوف خيليقنا للمسلم ٕباؿو
ألف  طهارة نفًسو ا٤بكتسبة من اإلٲباف كالعمل الصاّب تأىب أف تتجانسى مع ىذه 
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كغّبىا من  ،كاإلخبلص ،كالوفاء ،من صفات األبرار: الصدؽف األخبلؽ الذ ميمة.
 الصفات الفاضلة كالنبيلة. 

 
 :الموازين والتطفيف بالكيل بخسثالثًا: 

ِٙزَياَن َوََل َتجَْخُص٠ا حمس : شعيب لساف على عن  اهلل قاؿ ْ َٔ َوال يْ َٓ ْو٠ٌُا إْ
َ
ٌَأ

 ْٗ ُْٜذ ُْ ْٗ إِْن  ْٗ َخْْيٌ َُٕس ة َذُِٕس َٟ رِْض َبْهَد إِْغََلِخ
َ
ِصُدوا ِِف اْْل ٍْ ْٗ َوََل ُت ُٞ ْطَيةَء

َ
اَلٍّةَس أ
ِِٜ٘يَ  ِٙزَياَن ثِةِِْْٕصِؿ َوََل َتجَْخُص٠ا حمس كقاؿ:، [ٖٓ:األعراؼ] ىجسُمْؤ ْ َيةَل َوال ْٓ ِٙ ْ ْو٠ٌُا ال

َ
َويَة ٠َُِْم أ

 َٚ ِصِدي ٍْ ُ٘ رِْض 
َ
ْٗ َوََل تَْهَس٠ْا ِِف اْْل ُٞ ْطيَةَء

َ
 .[ٖٓ:ىود]  ىجساَلٍّةَس أ

 
 :بو أف يُوصل  نقض العهد، وقطع ما أمر اهللرابًعا: 

ِ حمس :يقوؿ اهلل  َْٟد اّلِلٍّ ُؾ٠َن َخ ُِ َٚ َحْٜ ِي ُ  اَّلٍّ َمَر اّلِلٍّ
َ
ة أ َ٘ َفُه٠َن  ِْ ِ٘يسَةُِِٝ َويَ ْٚ بَْهِد  ِ٘

ونَ  ُٗ اْْلَةِْسُ ُٞ  َّ ِ وَٕه
ُ
رِْض أ

َ
ِصُدوَن ِِف اْْل ٍْ َٔ َويُ ْن ي٠َُغ

َ
 :كيقوؿ ، [ِٕ:البقرة] ىجسثِِٝ أ

ُ ثِِٝ حمس َمَر اّلِلٍّ
َ
ة أ َ٘ َفُه٠َن  ِْ ِ٘يسَةُِِٝ َويَ ْٚ بَْهِد  ِ٘  ِ َْٟد اّلِلٍّ ُؾ٠َن َخ ُِ َٚ َحْٜ ِي َٔ  َواَّلٍّ ْن ي٠َُغ

َ
أ

ارِ  ْٗ ُش٠ُء الٍّ ُٟ َ ٍّْٖهَُٜح َول ُٗ ال ُٟ َ َّ ل ِ وَٕه
ُ
رِْض أ

َ
ِصُدوَن ِِف اْْل ٍْ   .[ِٓ:الرعد] ىجسَويُ

ُه٠ا حمس :يقوؿ اهلل  ّفِ َِ رِْض َوُت
َ
ٍِْصُدوا ِِف اْْل ْن ُت

َ
ْٗ أ ُْذ ْٗ إِْن د٠ََِلٍّ ْٔ َنَصحُْذ َٟ َذ

 ْٗ ُس َ٘ رَْخة
َ
ُ  Fأ ُٗ اّلِلٍّ ُٟ َٜ َٚ ََٕه ِي َّ اَّلٍّ وَٕهِ

ُ
ْٗ أ ُٞ ثَْػةَر

َ
ْخَْم خ

َ
ْٗ َوأ ُٟ ٍّٙ َغ

َ
 [.ِّ-ِِ]٧بمد: ىجسG ٌَأ

العهد: األماف، كاليمْب، كا٤بوثق، كالذمة، كا٢بفاظ، كالوصية. كقد عهدت إليو، 
ىفٍػعىلىن   أكصيتو. كمنو اٍشتيق  العهد الذم يي  :أم كتب للوالة. كتقوؿ: عىلىي  عىٍهدي اهلل ألى

 . (ُ)كذا
ْب كا٥باء كالداؿ أصل ىذا الباب عندنا داؿ على لع"ا:  فارس كقاؿ ابن

االحتفاظ بالشيء كإحداث العهد  :. قاؿ: أصلو معُب كاحد، قد أكمأ إليو ا٣بليل
بو. كالذم ذكره من االحتفاظ ىو ا٤بعُب الذم يرجع إليو فركع الباب. فمن ذلك 

                                                

 (.َُِ/ُ) العْب(، ُٔٓ -ُٓٓ/ِ( )عهدادة: )، للجوىرم، مالصحاحانظر:  (ُ)
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ا، كىو من الوصية. كإ٭با ٠ب :قو٥بم ألف العهد ٩با  ؛يت بذلكعىًهدى الر جيلي يػىٍعهىدي عىٍهدن
 :ينبغي االحتفاظ بو. كمنو اشتقاؽ العهد الذم يكتب للوالة من الوصية، كٝبعو

 .(ُ)"عهود
 : ، كذكر منهاأف العهد ُب القرآف على أكجو  ابن قتيبة كذكر

ًْ حمس: قاؿ اهلل  :األماف: عهد - ُ" ِٓ ِ ح دٍّ ٌُ ًْ إََِل  ُْ َد ْٓ ًْ َخ ٔا إَِِلِْٓ ٍَّ ِ ح
َ
 ىجسـَأ

 [.ْ]التوبة:
ًْ حمس: قاؿ اهلل  :كاليمْب: عهد - ِ ْدُت َْ ِ إَِذا ًَع ِد اَّللٍّ ْٓ ٔا ةَِػ ْوـُ

َ
 ىجسَوأ

 .(ِ)[ُٗ]النحل:

ًْ يَا ةَِِن آَدمَ حمس: قاؿ اهلل  :كالوصية: عهد - ّ ْد إَِِلُْس َٓ ْخ
َ
ًْ أ َ ل

َ
 ىجسأ

 (.ّ[)َٔ]يس:
 .  (ْ)((حسن العهد من اإليماف إفَّ )): قاؿ : كا٢بفاظ: عهد - ْ
 .(5)يقاؿ: كاف ذلك بعد فبلف :ف: عهدماكالز   - ٓ
ٍِّاِس حمس: إلبراىيم  كمنو قولو  :كالعهد: ا٤بيثاؽ - ٔ كَاَل إِّّنِ َجاغِيَُم لِي

ٍِيَ  ِ ال ِْٓدي اىظٍّ َِاُل َخ َْ ُذّرِيٍَِّّت كَاَل ََل َح ٌِ ا كَاَل َو ًٌ ا ٌَ ِ أم: ال يناؿ ما  ،[ُِْ]البقرة: ىجسإ
 .(ٔ)"الوعد من اهلل: ميثاؽالظا٤بْب من ذريتك. ك  :كعدتك من اإلمامة

 من حيث اعتبار ما يقع ُب القرآف الكرٙب: كزاد ابن ا١بوزم 
ْٓدٍ حمس: كمنو قولو : الوفاء – ٕ َْ َخ ٌِ  ًْ ْزََثِِْ

َ
ا وََجْدَُا ِْل ٌَ  .[َُِ]األعراؼ: ىجسَو

                                                

 (.ُٕٔ/ْ(  )عهدمقاييس اللغة، مادة: ) (ُ)
 -ْْٕ)ص: (نزىة األعْب النواظر) انظر: كقاؿ غّبه: ىو من ا٤بعاىدة على فعل الشيء. ،قالو: ابن قتيبة (ِ)

ْْٖ .) 
ِ حمس :كمنو قولو  :وزمابن ا١ب قاؿ( ّ) َد اَّللٍّ ْٓ ََ َحُِْلُظَٔن َخ ِي َْ َبػِْد ٌِيَراكِِّ اّلٍّ  [.ِٕ]البقرة: ىجسٌِ
"، صحيح على شرط الشيخْب كليس لو علة" :كقاؿ    من حديث عائشة  [َْ] أخرجو ا٢باكم (ْ)

 [.َُٕٖ[، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ُٕٗ] القضاعي الشهابككافقو الذىيب. كأخرجو أيضنا: 
 معَبؾ األقرافانظر:  . كموسى كعيسى ، كعلى عهد إبراىيمهد النيب كاف ذلك على ع  يقاؿ: (ٓ)

(ِ/ٖٓٗ-َٓٗ.) 
 (.َِٓ -ِْٗ)ص: تأكيل مشكل القرآف (ٔ)
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ًداحمس: كمنو قولو  :التوحيد – ٖ ْٓ َِ َخ ََذ ِغَِْد الرٍِّْحَ َِ اَتٍّ ٌَ م: أ، [ٕٖ]مرٙب: ىجسإَِلٍّ 
 كحده بقوؿ: ال إلو إال اهلل.

َِرا ةَيَِّْتَ حمس: كمنو قولو  :الوحي  - ٗ ّٓ ْن َغ
َ
اِخيَو أ ٍَ ًَ ِإَوْش ِْٓدَُا إََِل إِةَْراِْي  ىجس وََغ

. كأ٢بقو بعضهم بالقسم األكؿ، كمعناٮبا  أم: أكحينا. قالو: ا٢بسن ،[ُِٓ]البقرة:
 متقارب.

َِاُل حمس: كمنو قولو  :النبوة – َُ ٍِيَ  كَاَل ََل َح ِ ال ِْٓدي اىظٍّ  .(ُ)[ُِْ]البقرة: ىجسَخ

ي  بعد حاؿ، ك٠بٍّ العىٍهدي: حفظ الشيء كمراعاتو حاالن : كقاؿ الراغب 
 ا.عىٍهدن  :الذم يلـز مراعاتو (ِ)ا٤بوثق

َد ََكَن َمْصئًَُٔل حمسقاؿ:  ْٓ ِد إِنٍّ اىَْػ ْٓ ٔا ةِاىَْػ ْوـُ
َ
أم: أكفوا ٕبفظ  [،ّْ:]اإلسراء ىجسَوأ

  .األٲباف
ٍِيَ كَاَل ََل حمس ِ ال ِْٓدي اىظٍّ أم: ال أجعل عهدم ٤بن كاف  [،ُِْ]البقرة: ىجس َحَِاُل َخ

  .ظا٤با
ِ حمسقاؿ:  ََ اَّللٍّ ٌِ  ِ ِده ْٓ ْوََف ةَِػ

َ
َْ أ ٌَ كعىًهدى فبلف إٔب فبلف يػىٍعهىدي،  [.ُُُ:]التوبة ىجسَو
  .كأكصاه ٕبفظو ،أم: ألقى إليو العهد

ِْٓدَُا إََِل آَدمَ حمسقاؿ:   .[ُُٓ:]طو ىجسَوىََلْد َغ
ًْ حمس ْد إَِِلُْس َٓ ْخ

َ
ًْ أ َ ل

َ
  .[َٔ]يس: ىجسأ
َِاحمس َِٓد إَِِلْ َ َغ ٔا إِنٍّ اَّللٍّ ُ ََ كَال ِي   .[ُّٖ:]آؿ عمراف ىجساّلٍّ
ًَ حمس ِْٓدَُا إََِل إِةَْراِْي  [.ُِٓ]البقرة:  ىجسوََغ

  تارة يكوف ٗبا ركزه ُب عقولنا، كتارة ٗبا جاءت بو الرسل  كعىٍهدي اهللً 
زمو كليس ببلـز ُب أصل الشرع كالنذكر كما ٯبرم ، كتارة ٗبا نلت]من التكاليف[

َ حمس٦براىا، كعلى ىذا قولو:  َد اَّللٍّ َْ َْ ًَع ٌَ  ًْ ُٓ ٌِِْ   .[ٕٓ:]التوبة ىجسَو
ًْ حمس ُٓ ٌِِْ ًدا َجَتَذهُ ـَرِيٌق  ْٓ ُدوا َخ َْ ا ًَع ٍَ   .[ََُ:]البقرة ىجسَوُُكٍّ

                                                

 (.ْْٖ -ْْٕ )ص: نزىة األعْب النواظر ُب علم الوجوه كالنظائرانظر:  (ُ)
  ُب )الصحاح(. تقدـ ذكر ذلك فيما ذكره ا١بوىرم ( ِ)



                            

294 

 

َْ َرتُْو حمس ٌِ  َ ُدوا اَّللٍّ َْ ٔا ًَع   [.ُٓ:]األحزاب ىجسَوىََلْد ََكُُ
ار ُب عىٍهًد ا٤بسلمْب، ٗبن يدخل من الكف   رع ٱبتصُّ ُب عرؼ الش   (ميعىاىىدي الٍ )ك
 ،(ُ)((وال ذو َعْهٍد في َعْهِده ،ال يقتل مؤمن بكافر)) :ذك اٍلعىٍهد، قاؿ ككذلك 

مر كباعتبار ا٢بفظ قيل للوثيقة بْب ا٤بتعاقدين: عيٍهدىةه، كقو٥بم: ُب ىذا األمر عيٍهدىةه ٤با أي 
 .(ِ)"ثق منوبو أف يستو 

فإف ذا العهد  ((وال ذو عهد في عهده))كأما قولو: ":  قاؿ أبو عبيد
الرجل من أىل ا٢برب يدخل إلينا بأماف فقتلو ٧بـر على ا٤بسلمْب حٌب يرجع إٔب 

ِجْرهُ َخَّتٍّ حمس: كأصل ىذا من قوؿ اهلل  ،مأمنو
َ
ْْشِكَِي اْشخََجاَرَك ـَأ ٍُ ْ ََ ال ٌِ َخٌد 

َ
ِإَوْن أ

َع ََكَ  ٍَ ُّ يَْص َِ ٌَ ْ أ ٌَ  ُّ ةْيِْؾ
َ
ًٍّ أ ِ ثُ حٌب  :يعِب ((في عهده)) :فذلك قولو [،ٔ]التوبة: ىجسَم اَّللٍّ

 من : إف رجبلن  كقاؿ أبو عبيد .ٍب ال عهد لو ،يبلغ ا٤بأمن أك الوقت الذم توقتو لو
 فكتب فيو إٔب عمر بن عبد العزيز  ،أىل ا٥بند قدـ عدف بأماف فقتلو رجل بأخيو

كأمر بالقاتل أف  ،كيبعث ُّا إٔب كرثة ا٤بقتوؿ ،نو ٟبسمائة دينارفكتب أف يؤخذ م
كاف يرل دية  : كىكذا كاف رأم عمر بن عبد العزيز  قاؿ أبو عبيد .ٰببس

فأنزؿ ذلك الذم دخل بأماف منزلة الذمي ا٤بقيم مع  ،ا٤بعاىد نصف دية ا٤بسلم

                                                

فقلنا: ىل عهد إليك نيب اهلل  شَب إٔب علي عن قيس بن عباد، قاؿ: انطلقت أنا كاألكنص ا٢بديث:  (ُ)
  ا من قراب سيفو، ا ٓب يعهده إٔب الناس عامة؟ قاؿ: ال، إال ما كاف ُب كتايب ىذا، فأخرج كتابن شيئن

أىالى الى يػيٍقتىلي  ،ا٤بؤمنوف تىكىافىأي ًدمىاؤيىيٍم كىم يىده على من سواىم، كيسعى ًبًذم ًتًهٍم أدناىم)) :فإذا فيو
ثنا فعلى نفسو أك آكل ٧بدثن مؤمن بك ا، فعليو لعنة اهلل افر، كال ذك عهد بعهده، مىٍن أىٍحدىثى حىدى

 يكالنسائ[، ُْٕكالبزار ]، [َّْٓ]أبو داكد ك  [،ّٗٗأٞبد ] أخرجو ((كا٤ببلئكة كالناس أٝبعْب
صحيح على شرط الشيخْب كٓب كقاؿ: " ،[ِِّٔ]كا٢باكم [، ِٖٔ]كأبو يعلى  ،[ّْْٕ]

(( ُب ال يقتل مسلم بكافر[. كحديث: ))ُُّٖٔ] يالبيهقأخرجو أيضنا: ك افقو الذىيب. "، كك ٱبرجاه
 )صحيح البخارم( كسيأٌب.

، للسيوطي معَبؾ األقراف(، كانظر: ِٗٓ -ُٗٓ، مادة: )عهد( )ص:ا٤بفردات ُب غريب القرآف (ِ)
ارم، (، فتح البِٗٓ/ُ) حاشية الطييب على الكشاؼ(، ُْٔ(، الكليات )ص:َٗٓ -ٖٗٓ/ِ)

 (.ّْٓ/َُللحافظ ابن حجر )
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ال يقتل مسلم )):  نيبلقوؿ ال؛ كلكن عقوبة ،اا٤بسلمْب كٓب ير على قاتلو قودن 
 .(ُ)(("بكافر

  مشس الدين أبو ا٣بّب ٧بمد بن عبد الرٞبن السخاكمكقد أفرد العبلمة 
التماس السعد ُب الوفاء )الوفاء بالوعد( بالبحث ُب كتابو: ) [:ىػَِٗ] سنة ا٤بتوَب

العهد كا٤بيثاؽ ُب ٕبث بعنواف: ) ناصر سليماف العمر، كلؤلستاذ الدكتور (ِ)(بالوعد
 (.قرآف الكرٙبال

 .كأكفيت بالعهد كفيت: يقاؿ العهود، : "كالعقود:قاؿ الزجاج 
 العهود. أككد كىي عقد، كاحدىا: كالعقود

 .ذلك ألزمتو تأكيلو: ككذا، كذا ُب فبلف إٔب عهدت: يقاؿ
: فإذا  باستيثاؽ.. من ذلك ألزمتو أنك فتأكيلو: عليو، عقدت أك عاقدتو قلتى

  .(ّ)با٢ببل" ا٢ببل يعقد كما بو كصلو بغّبه الشيء عقد
 كىو ا٤بعقود، ٗبعُب: العقد، ٝبع العهود، أككد : "كالعقودكقاؿ الواحدم 

 نقضو إٔب سبيل كال ذلك، أحكم فقد علينا اهلل  فرضو كما أحكم، الذم
 .(ْ)ٕباؿ"

كمن ا٤بفسرين من قاؿ: إهنما مَبادفاف، كالراجح ما ذكره كل من الز جاج 
 وف العقد أككد من العهد.من ك كالواحدم 

  

                                                

(، كا٢بديث ُب )صحيح البخارم( َُٕ -َُٓ/ِ)  عيبيد القاسم بن سبلـ ، أليبغريب ا٢بديث (ُ)
[ُُُ ،َّْٕ ،َّٔٗ ،ُٔٗٓ.] 

 (.ُُٕ /ّ) إيضاح ا٤بكنوفانظر:  (ِ)
 (.ُُٖ/ُ(، كانظر: الزكاجر )ُّٗ/ِكإعرابو ) القرآف معا٘ب (ّ)
 (.ُْٖ /ِاَّيد ) فالقرآ تفسّب ُب الوسيط (ْ)
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العهد  :كاإلصر ،الثقل كما ال يطاؽ :كاإلصر. اإلصركمن األلفاظ ذات الصلة: 
 .(ُ)الذم ضيع كفرط ُب أدائو

-كاشتقاقو من اإلصار  ،اإلصر: بكسر ا٥بمزة، العهد ا٤بؤكد ا٤بوثقكقيل: "
 .(ِ)"كىو ما يعقد كيسد بو -بكسر ا٥بمزة
 ُب القرآف على كجهْب:  أف العهد ا١بوزم ابن  كذكر

احمس: كمنو قولو  :: الثقلأحدىما َِا إِِْصً َِا َوََل ََتٍِْْو َغيَيْ  .[ِٖٔ]البقرة: ىجسَربٍّ
ًْ إِِْصِيحمس: كمنو قولو  :: العهدوالثاني ًْ لََعَ َذىُِس َخْذتُ

َ
 [،ُٖ]آؿ عمراف: ىجسَوأ

ًْ حمس: كقولو ُْ ًْ إِِْصَ ُٓ  .[ُٕٓ]األعراؼ: ىجسَويََظُع َخِْ
باإلصر  عهود كانت عليهم. كقد ذىب قـو إٔب أف ا٤براد : قاؿ ٦باىد

.  ، ك٦باىد، كالضحاؾ، كالسدم ا٤بذكور ُب البقرة: العهد. منهم ابن عباس
 .(ّ)على قو٥بم التقسيم فبطل

أف العهد يأٌب ٗبعُب: ا٤بيثاؽ. كقد قيل ُب التمييز  كقد تقد ـ قوؿ ابن قتيبة 
 بينهما:

ب نفس منك دكف أف يلزمك بو أحد، كىو إف الوعد ما أعطيتو عن طي
ِد إِنٍّ حمسيستعمل ُب األصل ُب جانب ا٣بّب. كالعهد: ما أخذ عليك.  ْٓ ٔا ةِاىَْػ ْوـُ

َ
َوأ

َد ََكَن َمْصئًَُٔل  ْٓ  .[ّْ:]اإلسراء ىجساىَْػ
 كا٤بيثاؽ ُب األصل: العقد سواء بوعد أك بعهد.

  

                                                

، البن فارس ،٦بمل اللغة (،ّّٕ)ص:ا٢بميدم ، أليب عبد اهلل ما ُب الصحيحْب تفسّب غريبانظر:  (ُ)
 (.ٖٗ/ُ) (أصرمادة: )

 (.ََّ/ّكالتنوير ) التحرير( ِ)
 (.ْٗ-ُِ)ص: نزىة األعْب النواظر ُب علم الوجوه كالنظائر (ّ)
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َْ حمس :فقولو  ٌِ  ِ َد اَّللٍّ ْٓ ََ َحُِْلُظَٔن َخ ِي ٌِيَراكِِّ  اّلٍّ فعهد اهلل  [،ِٕ]البقرة: ىجسَبْػِد 
العهد احملكم :ا٤بيثاؽ: ما أخذه عليهم. كا٤بيثاؽ ىنا ٗبعُب: ا٤بوثق كا٤بؤكد، ف .

ٍة حمس: كالنقض معناه: النكث، كما قاؿ  ٍّٔ َْ بَْػِد كُ ٌِ ا  َٓ َ ٔا ََكىٍَِّّت َجَلَظْج َؽْزل َوََل حَُسُُٔ
َُْساذًا

َ
َق  إِنٍّ حمس: كقاؿ  [،ِٗ]النحل: ىجسأ ْٔ ِ ـَ َ يَُد اَّللٍّ ا ُحتَايُِػَٔن اَّللٍّ ٍَ ََ ُحَتايُِػََُٔم إِجٍّ ِي اّلٍّ

ا َحُِْهُد لََعَ جَْفِصِّ  ٍَ َْ ََُسَد ـَإِجٍّ ٍَ ًْ َذ ِٓ يِْدي
َ
 .[َُ]الفتح: ىجسأ

، بْب العهد كا٤بيثاؽ كاليمْبعن الفرؽ   ا٥بيتمي حجر كقد سئل ابن
كصاه بو ككثقو عليو كالعهد ُب )لساف العهد ا٤بوثق يقاؿ عهد إليو ُب كذا أفأجاب: 

العرب( لو معاف منها: الوصية، كالضماف، كاألمر، كالرؤية، كا٤بنزؿ؛ كأما ا٤بيثاؽ فهو 
أك بصفة من صفاتو على ما  العهد ا٤بؤكد باليمْب، كأما اليمْب فهو ا٢بلف باهلل 

ا٤بيثاؽ ُب ما ذكره ا٤بفسركف ُب بياف ا٤براد من العهد ك  ٍب عرض  قرر ُب ٧بلو.
 .(ُ)اآليات

الفرؽ ، ك الفرؽ بْب العقد كالعهد، ك الفرؽ بْب العقد كالقسمكذكر ُب )الفركؽ( 
ف :  إالفرؽ بْب العقد كالقسم، فقاؿ: ُب الفرؽ بْب الوعد كالعهد، ك بْب العهد كا٤بيثاؽ

دخلن الدار فتعقد اليمْب كاهلل أل :العقد ىو تعليق القسم با٤بقسم عليو مثل قولك
  بشيءكىو خبلؼ اللغو من األٲباف كاللغو من االٲباف ما ٓب يعقد  ،وؿ الداربدخ

 .كىذا قبيح كاهلل ،ىذا حسن كاهلل :كقولك ُب عرض كبلمك
الفرؽ بْب العقد كالعهد أف العقد أبلغ من العهد تقوؿ عهدت إٔب فبلف ك 

  .ألزمتو باستيثاؽ :كعقدت عليو كعاقدتو ،ألزمتو إياه :أم ،بكذا
أكثقت  :أف ا٤بيثاؽ توكيد العهد من قولك: لفرؽ بْب العهد كا٤بيثاؽاكقاؿ: 

  .إذا أحكمت شده ،الشيء
٫بو  ،ا بشرطأف العهد ما كاف من الوعد مقركنن : الفرؽ بْب الوعد كالعهدكقاؿ: 

: قاؿ اهلل  .على ذلك فأنا عليو كما دمتى  ،كذا  كذا فعلتي   إف فعلتى  :قولك
ِْٓدَُا إََِل آحمس أعلمناه أنك ال ٚبرج من ا١بنة ما ٓب تأكل  :أم [،ُُٓ]طو: ىجسَدمَ َوىََلْد َغ

                                                

 .(ِِ – ُِ:ص) ا٢بديثية الفتاكلانظر:  (ُ)
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 ،نقض العهد :يقاؿ .٪بازيقتضي اإل الوعدك  ،كالعهد يقتضي الوفاء ،من ىذه الشجرة
 .(ُ)أخلف الوعدك 

ا٤بيثاؽ: العهد ا٤بؤكد بيمْب، أك عهد، أك غّب كقاؿ غّب كاحد من ا٤بفسرين: 
ألف  ؛ة، كىي الشدة ُب العقد كالربط ك٫بوهمفعاؿ من الوثاقة كا٤بعاىد كىو ذلك،

كا٤بوثق: ا٤بيثاؽ. كا٤بواثقة: . النكسار ما قبلها ؛أصل ميثاؽ موثاؽ، صارت الواك ياء
ا٤بيثاؽ: ما كثق : ". قاؿ العبلمة ا٤بناكم كمجلس  ،موثق :ا٤بواثيق ٝبع. ك ا٤بعاىدة

 .(ِ)"ةمفعاؿ من الوثاق :بو العهد من القبوؿ كاإللزاـ كا٢بلف. كأصلو
كا٤بيثاؽ ىو العهد ا٤بؤكد الذم قد ارتبط " : كقاؿ أبو بكر بن العريب 

 . (ّ)"كانتظم
 .ا٤بيثاؽ الغليط ىو العهد ا٤بؤكد غاية التوكيدك 

 :العهد غّب احملكم كا٤بؤكد. كمنو ، كىوالولثكمن األلفاظ ذات الصلة بالعهد: 
قاؿ غّبه: الولث: العهد ك  كلث السحاب، كىو الندل اليسّب، ىكذا فسره األصمعي.

 . (ْ)كقيل: الولث: الشيء اليسّب من العهد احملكم.
قاؿ اإلماـ النوكم ُب الكتاب كالسنة.  كالوعد بالعهد بالوفاء األمركقد جاء 
: ( كالوعد بالعهد بالوفاء األمر بابي) اهلل قاؿ  :ْوـُٔاحمس

َ
دِ  َوأ ْٓ ِ  ةَِػ  إِذَا اَّللٍّ

 ًْ ْدُت َْ ا يَاحمس:  ؿكقا ،[ُٗ:النحل] ىجسًَع َٓ حَّ
َ
ََ  أ ِي ٔا اّلٍّ ُِ ٌَ ٔا آ ْوـُ

َ
 كقاؿ ،[ُ:ا٤بائدة] ىجسةِاىُْػُلٔدِ أ

 :ٔاحمس ْوـُ
َ
دِ  َوأ ْٓ دَ  إِنٍّ  ةِاىَْػ ْٓ  [.ّْ:اإلسراء] ىجسَمْصئًَُٔل  ََكنَ  اىَْػ

ا يَاحمس: قولو  أشدٍّىا كمن كثّبة، ذلك ُب كاآليات َٓ حَّ
َ
ََ  أ ِي ٔا اّلٍّ ُِ ٌَ ًَ  آ ِ  َتُلٔلُٔنَ  ل

ا ْلًخا َنُبَ  2 ئُنَ َتْفػَ  ََل  ٌَ ِ  ِغِْدَ  ٌَ نْ  اَّللٍّ
َ
ٔا أ ُ ا َتُلٔل  ُب كركينا [.ّ-ِ:الصف] ىجسَتْفَػئُنَ  ََل  ٌَ

                                                

 (.ٖٓ -ٕٓ)ص: لعسكرم)الفركؽ(، لباختصار كتصرؼ من ( ُ)
 (.َِّ)ص: التوقيف على مهمات التعاريف (ِ)
 (.َّٔ/ُأحكاـ القرآف ) (ّ)
 (.ِِّ/ٓ، مادة: )كلث( )النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر (ْ)
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آيُة : ))قاؿ  اهلل رسوؿ أف  ىريرة أيب عن كمسلم(: البخارم )صحيحي
  .(ُ)((المنافق ثالٌث: إذا َحدََّث َكَذب، وإذا َوَعَد َأْخَلف، وإذا اْؤُتِمَن َخاف

ـَ وصلَّى وزعَم أنَّو مسلم)) :ركاية ُب زاد  .(ِ)((وإف صا
 .كفاية ذكرناه كفيما كثّبة، ا٤بعُب ُّذا كاألحاديث

 يفيى  أف فينبغي عنو ٗبنهي   ليس شيئنا إنساننا كعد من أف على العلماءي  أٝبعى  كقد
، ذلك كىل بوعده، ؟ أك كاجبه  كأبو الشافعيُّ  ذىب بينهم؛ خبلؼ فيو مستحبٌّ
 تنزيو كراىة ا٤بكركه كارتكب الفضل، فاتو تركو فلو مستحٌب، أنو ٔبإ كا١بمهوري  حنيفة

 العريب بن بكر أبو اإلماـ قاؿ كاجب، أنو إٔب ٝباعةه  كذىبى  يأٍب، ال كلكن شديدة،
: قاؿ ،العزيز  عبد بن عمري  ا٤بذىب: ىذا إٔب ذىب من أجلُّ : ا٤بالكي 
 أك كذا، كلك تزك ج: كقولو بسبب الوعدي  ارتبط إف أنو ثالثنا مذىبنا ا٤بالكية كذىبتً 
ا كاف كإف الوفاء، كجب ذلك، ٫بو أك كذا، كلك تشتمِب ال أنك احلف  ميطلقنا كعدن

 .ٯبب ٓب
 عند بالقبض إال تلـز ال كا٥ببة ا٥ببة، معُب ُب بأنو يوجبو ٓب من كاستدؿ  

 .(ّ)القبض" قبل تلـز: ا٤بالكية كعند ا١بمهور،
 بفرض؛ كليس ا١بميع عند إليو مندكب بو ورمأم الوعد إ٪باز: ا٤بهلب قاؿ
 .(ْ)اىػ الغرماء مع بو كعد ٗبا يضارب ال ا٤بوعود أف على التفاقهم

: الفرضية، فقاؿ  عدـ على االتفاؽ دعوة ا٢بافظ ابن حجر  كتعقب
 . قليل بو القائل لكن مشهور، ا٣ببلؼ فإف مردكد؛ ذلك ُب اإلٝباع "كنقل

  
                                                

 [.ٗٓ[، مسلم ]َٓٗٔ، ِْٕٗ، ِِٖٔ، ّّصحيح البخارم ] (ُ)
))أربعه من كين  فيو كاف منافقنا خالصنا، كمن كانت فيو خىٍصلىةه منهين   ث: كُب ا٢بدي [.ٗٓصحيح مسلم ] (ِ)

نى خىاف، كإذا حد ثى كىذىب، كإذا عاىدى غىدىر، كإذا  عىهىا: إذا اٍؤٛبًي كانت فيو خىٍصلىةه من النٍّفاؽ حٌب يىدى
 [.ٖٓ، مسلم ][ُّٖٕ  ،ِْٗٓ ،ّْخاصم فىجىر(( صحيح البخارم ]

 .(ُّٕ-ُّٔ )ص: األذكار (ّ)
 (.ُٕ-َٕ/ٖ) البن بطاؿ البخارم،شرح صحيح (، كانظر: َِٗ/ٓالبارم ) فتح (ْ)
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 . (ُ)"العزيز  بن عمر بو: قاؿ من أجل: العريب  كابن الرب عبد ابن كقاؿ
 ىل ا٥ببة، ُب ا٣ببلؼ على ا٤بسألة ىذه ُب ا٣ببلؼ بعضهم كخرج: أيضنا كقاؿ

 .(ِ)قبلو أك بالقبض ٛبلك
 ا٤بسألة، ىذه ُب العلم أىل أقواؿ علمت : "فإذاقاؿ الشيخ ٧بمد األمْب 

 تعأب كاهلل- ا٤بسألة ىذه ُب ٕب يظهر الذم أف فاعلم منهم فريق كل بو استدؿ كما
  اهلل كألف ا٤بنافقْب؛ عبلمات من لكونو ٯبوز؛ ال الوعد إخبلؼ أف: -أعلم
ْلخًا َنُبَ حمس: يقوؿ ِ  غِِْدَ  ٌَ نْ  اَّللٍّ

َ
ٔا أ ُ ا َتُلٔل  إخبلؼ يشمل: عمومو كظاىر ،ىجسَتْفَػئُنَ  ََل  ٌَ

 بل جربنا، بو يلـز كال بو، عليو ٰبكم ال الوعد إ٪باز من امتنع إذا الواعد كلكن الوعد،
 ألنو بو؛ الوفاء على ٯبرب ال أنو على األمة علماء أكثر ألف عليو؛ ٯبرب كال بو يؤمر
 .(ّ)"-تعأب اهلل عند كالعلم- ٧بض  ٗبعركؼ كعد

 عن عائشة  :(حسن العهد من اإلٲباف)باب: كُب )صحيح البخارم(، 
ولقد َىَلَكْت قبل أف  ما ِغْرُت على امرأة ما ِغْرُت على خديجة،))قالت: 

يتزوجني بثالث سنين، ِلَما كنُت أسمُعُو يذكرىا، ولقد أمره ربو أف يُػَبشَّْرَىا ببيت 
ليذبح الشاة ثم يُػْهِدي ِفي ُخلَِّتَها   في الجنة من قصب، وإف كاف رسوؿ اهلل

َها   .(ْ)((ِمنػْ
م اللح  ىذا ا٢بديث ىو إىداء النيب ُبحسن العهد : "قاؿ ابن بطاؿ 

ا لعهدىا كذلك قاؿ أبو كحفظن  ،ا منو لذمامهارعين  ؛كمعارفها  ألجوار خدٯبة
من  البخارمىذا ا٢بديث ا٢بفاظ كرعاية ا٢برمة كا٢بق، فجعل ذلك  ُبعبيد: العهد 

 . (ٓ)"بر كٝبيع أفعاؿ الرب من اإلٲباف ،اإلٲباف؛ ألنو فعل
                                                

 (.َِٗ/ٓالبارم ) فتح (ُ)
 (.َِٗ/ٓا٤بصدر السابق ) (ِ)
 (.ُْْ/ّأضواء البياف ) (ّ)

 [.ِّْٓ[، مسلم ]ْْٖٕ، ََْٔ، ِِٗٓ، ُّٖٖ، ُّٕٖ، ُّٖٔصحيح البخارم ] (ْ)
  عيبيد القاسم بن سبلـ ، أليبغريب ا٢بديث(، كانظر: ُِٔ/ٗ) البن بطاؿ م،شرح صحيح البخار  (ٓ)

(ّ/ُّٕ- ُّٗ.) 
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٤با لو من أثر  ؛ميف احَباـ العهود كا٤بواثيق كاجب إسبلكُب )فقو السنة(: "إ
طيب، كدكر كبّب ُب احملافظة على السبلـ، كأٮبية كربل ُب فض ا٤بشكبلت كحل 

 كتسوية العبلقات. ،ا٤بنازعات
كجاء ُب كبلـ العرب: من عامل الناس فلم يظلمهم، كحدثهم فلم يكذُّم، 

 .اىػ كظهرت عدالتو، ككجبت أخوتو، ككعدىم فلم ٱبلفهم، فهو ٩بن كملت مركءتو
فإف حسن معاملة الناس، كالوفاء ٥بم، كالصدؽ معهم دليل كماؿ  ؛ا حقكىذ

 خوة كالصداقة.ا٤بركءة، كمظهر من مظاىر العدالة، كذلك يستوجب األ
 ا مع اهلليأمر بالوفاء ٔبميع العهود كااللتزامات، سواء أكانت عهودن  كاهلل 
:ا يَاحمس ، أـ مع الناس، فيقوؿ َٓ حَّ

َ
ََ  أ ِي ٔا اّلٍّ ُِ ٌَ وْ  آ

َ
ٔاأ كأم  ،(ُ)[ُ:ا٤بائدة] ىجسةِاىُْػُلٔدِ ـُ

                                                

 :ُب قولو   ابن عباس عن :(شعب اإلٲباف)أخرج ابن جرير كابن ا٤بنذر كابن أيب حاًب كالبيهقي ُب (ُ) 
ا يَاحمس َٓ حَّ

َ
ََ  أ ِي ٔا اّلٍّ ُِ ٌَ ٔا آ ْوـُ

َ
ما فرض، كما حد  ُب ـ، ك يعِب: ما أحل كما حر العهود:  يعِب :ىجسةِاىُْػُلٔدِ أ

(، الدر ا٤بنثور ٕ/ِ(، ابن كثّب )ِْٓ/ٗانظر: تفسّب الطربم ) فبل تغًدركا كال تنكيثوا. القرآف كلو،
 ،كٲبْب ،كشراء ،ىي ما عقده اإلنساف على نفسو من بيع :كقيل [.َْْٕ(، شعب اإلٲباف ]ٓ/ّ)

كقاؿ زيد بن أسلم،  .ٰبصىفيدخل ٙبتها من ا٤بسائل ما ال  ،ك٫بو ذلك ،كنكاح ،كطبلؽ ،كنذر
كعقدة العهد، كعقدة ا٢بلف. أخرجو  ،كعقدة الشركة ،كعقدة اليمْب ،العقود ٟبس: عقدة النكاح

انظر: اإلكليل  البيع.كعقدة  :كذكر بدؿ عقدة الشركة ،ابن جرير، كأخرج مثلو عن عبد اهلل بن عبيدة
. إهنن ست(، كقاؿ: ُِٖص:) البن كىب (،ا١بامع(، كُب )ّْٓ/ٗ(، تفسّب الطربم )َُٓ)ص:

 كالظاىر أهنا عقود اهلل "قاؿ الز٨بشرم: (. ك ِٖٓ/ّك٫بوه ُب )أحكاـ القرآف(، للجصاص )
ركح ا٤بعا٘ب  (،َُٔ/ُ." انظر: الكشاؼ )عليهم ُب دينو، من ٙبليل حبللو كٙبرٙب حرامو.

كبْب العبد،   اهلل العقود باعتبار ا٤بعقود كالعاقد ثبلثة أضرب: عقد بْب(. كقاؿ الراغب: ِِّ/ّ)
كقد توسع الفقهاء كعلماء التشريع اْب. ...كعقد بْب العبد كنفسو، كعقد بْب العبد كغّبه من البشر

وع أف يرجع إليو ُب مظانو. كانظر: فينبغي ٤بن أراد التوسع ُب ا٤بوضفيها، ككضعوا ا٤بصنفات الطويلة، 
لف العلماء ُب لزـك الوفاء بالعهد، فقاؿ اخت كقد (.ٗٗ/ٔ) تفسّب ا٤بنار(، ِِّ/ّا٤بعا٘ب ) ركح

ا، كقاؿ بعضهم: إف أدخلو بالوعد ُب كرطة ا، كقاؿ بعضهم: ال يلـز مطلقن بعضهم: يلـز الوفاء بو مطلقن 
لـز الوفاء بو، كإال فبل، كمثالو ما لو قاؿ لو: تزكج، فقاؿ لو: ليس عندم ما أصدؽ بو الزكجة، فقاؿ: 

أدفعو عنك، فتزكج على ىذا األساس، فإنو قد أدخلو بوعده ُب كرطة تزكج كالتـز ٥با الصداؽ كأنا 
دلت بظواىر عمومها على  التزاـ الصداؽ، كاحتج من قاؿ يلزمو، بأدلة منها آيات من كتاب اهلل 

 .(، كا٤بسألة مبسوطة ُب مظاهناّْٖ/ّ...اْب. انظر: أضواء البياف )كبأحاديث ذلك
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ا يَاحمسا، يستوجب ا٤بقت كالغضب: ا كبّبن تقصّب ُب الوفاء ُّذا االمر يعترب إٜبن  َٓ حَّ
َ
ََ  أ ِي  اّلٍّ

ٔا ُِ ٌَ ًَ  آ ِ ا َتُلٔلُٔنَ  ل ْلخًا َنُبَ  2 َتْفَػئُنَ  ََل  ٌَ ِ  غِِْدَ  ٌَ نْ  اَّللٍّ
َ
ٔا أ ُ ا َتُلٔل  ىجسَتْفَػئُنَ  ََل  ٌَ

 [.ّ-ِ:الصف]
ككل ما يقطعو االنساف على نفسو من عهد، فهو مسئوؿ عنو ك٧باسب عليو: 

َْٓد ََكَن َمْصئًَُٔل حمس ِد إِنٍّ اىَْػ ْٓ ٔا ةِاىَْػ ْوـُ
َ
 .[ّْ]اإلسراء:  ىجسَوأ

ا حمس: قاؿ  كحق العهد مقدـ على حق الدين: ٌَ اِجُروا  َٓ ًْ ُح َ ٔا َول ُِ ٌَ ََ آ ي ِ َواّلٍّ
ٍء  َْ ََشْ ٌِ  ًْ ِٓ ِ َْ َوََليَخ ٌِ  ًْ ًُ اَلٍّّْصُ ىَُس َِ َذَػيَيُْس ًْ ِِف ادّلِي وُك اِجُروا ِإَوِن اْشتََِّْصُ َٓ َخَّتٍّ ُح

ٌِيَراٌق   ًْ ُٓ َِ ْ ًْ َوبَي ٍم ةَيَُِْس ْٔ  [.ِٕ]األنفاؿ: ىجسإَِلٍّ لََعَ كَ
إف حسن العهد من )): كالوفاء جزء من االٲباف، يقوؿ الرسوؿ  
 .(ُ)((االيماف

ِ حمس كليس للوفاء جزاء إال ا١بنة: ًْ َراُغَٔن َواّلٍّ ِدِْ ْٓ ًْ وََخ ِٓ ِ اَُاح ٌَ
َ
ًْ ِْل ُْ  ََ ََ  8ي ِي َواّلٍّ

ًْ ُُيَاـُِظَٔن  ِٓ ِ اح َٔ
ًْ لََعَ َصيَ َٔارِذَُٔن  9ُْ ْ ًُ ال ُْ وىَهَِم 

ُ
ا  :أ َٓ ًْ ذِي ُْ ََ يَرِذَُٔن اىْفِْرَدوَْس  ِي اّلٍّ

وَن   .(ِ)[ُُ-ٖ]ا٤بؤمنوف:ىجس ;َخادِلُ
ُّ وَ حمس: نبياء كالرسل كلقد كاف الوفاء خلق األ اِخيَو إٍُِّ ٍَ اذُْنْر ِِف اىِْهخَاِب إِْش

َْٔغِد َوََكَن رَُشًَٔل َُبِيًّا ْ ك٩با يبْب من القرآف شدة صدقو " .(ّ)["ْٓ]مرٙب: ىجسََكَن َصادَِق ال
ٍب كَب ُّذا الوعد، كمن كَب بوعده ُب  ،ُب كعده: أنو كعد أباه بصربه لو على ذٕبو

: ة على عظيم صدقو ُب كعده، قاؿ تسليم نفسو للذبح فإف ذلك من أعظم األدل
اَذا حََرى كَاَل حمس ٌَ ذََْبَُم ـَاجُْظْر 

َ
ّّنِ أ

َ
َِاِم أ ٍَ ْ َرى ِِف ال

َ
ْْعَ كَاَل يَا ُبَِنٍّ إِّّنِ أ ُّ الصٍّ َػ ٌَ ا ةَيََؼ  ٍٍّ يَا  ـَيَ

 ََ اةِرِي ََ الصٍّ ٌِ  ُ ا حُْؤَمُر َشَخِجُدِّن إِْن َطاءَ اَّللٍّ ٌَ ةَِج اْذَػْو 
َ
 فهذا كعده. ،[َُِ]الصافات: ىجسأ

ُّ لِيَْجتِيِ حمسكفاءه بو ُب قولو:  كقد بْب  ا َوحَيٍّ ٍَ ْشيَ
َ
ا أ ٍٍّ  كثناؤه  [.َُّ]الصافات: ىجسـَيَ

 ،بصدؽ الوعد يفهم من دليل خطابو  ُب ىذه اآلية الكرٲبة على نبيو إ٠باعيل
                                                

 تقدـ.( ُ)
ًْ َراُغَٔن حمس ا٤بعارج(:ُب ) ك٫بوه: قولو ( ِ) ِدِْ ْٓ ًْ وََخ اَُاحِِٓ ٌَ

َ
ًْ ِْل ُْ  ََ ِي َٔن  32َواّلٍّ ٍُ ِ ًْ كَان اَداحِِٓ َٓ ًْ بَِظ ُْ  ََ ِي َواّلٍّ

ًْ ُُيَاـُِظَٔن  33 ًْ لََعَ َصَلحِِٓ ُْ  ََ ِي ْهَرُمَٔن  34َواّلٍّ ٌُ ٍِّاٍت  وىَهَِم ِِف َج
ُ
 [.ّٓ-ِّ]ا٤بعارج: ىجس35أ

 (.َِٕ-ٗٗٔ/ِ) السنة فقو (ّ)
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، كىذا ا٤بفهـو قد جاء مبينن  :مفهـو ٨بالفتو :أعِب  ا ُب مواضعأف إخبلؼ الوعد مذمـو
ا حمس: ، كقولو أخر من كتاب اهلل  ٍَ ِ ُّ ة َُ ْٔ ًْ إََِل ئَِْم يَيَْل ِٓ ِ ًْ َُِفاكًا ِِف كُئُب ُٓ ْخَلَت

َ
ـَأ
ٔا يَْسِذةُٔنَ  ا ََكُُ ٍَ ِ ا وََغُدوهُ َوب ٌَ  َ ٔا اَّللٍّ ْخيَُف

َ
 .(ُ)..إٔب غّب ذلك[ٕٕ]التوبة: ىجسأ

، كىو خركج عن -كما تقدـ-كاإلخبلؼ ُب الوعد من صفات أىل النفاؽ 
ًْ حمس :لطاعة، كما قاؿ اهلل ا ُْ ْزََثَ

َ
ٍْٓد ِإَوْن وََجْدَُا أ َْ َخ ٌِ  ًْ ْزََثِِْ

َ
ا وََجْدَُا ِْل ٌَ َو

 [.َُِ]األعراؼ: ىجسىََفاِشلِيَ 
ْٓدٍ حمس :فقولو  َْ َخ ، أك من كفاء بعهد عهده  من طاعة لؤلنبياءأم:  ىجسٌِ

أك ما ركز ُب  ا، أك عهد يـو الذر،إليهم مع الرسل أف يعبدكه كال يشركوا بو شيئن 
الفسق: ا٣بركج عن الطاعة، أك  ىجسىََفاِشلِيَ حمس عقو٥بم من معرفتو ككجوب شكره.

 .(ِ)خيانة العهد
ََ حمس :كقاؿ  ٌِ  ٍَّ ٍَّ َوََلَُهَٔج َر دٍّ َْ ـَْظيِِّ ََلَصٍّ ٌِ َْ آحَاَُا  ِ َ ىَه َد اَّللٍّ َْ َْ ًَع ٌَ  ًْ ُٓ ٌِِْ َو

اِْلَِي  َْ ـَْظيِِّ  75الصٍّ ٌِ  ًْ ُْ ا آحَا ٍٍّ ْػرُِطَٔن  ـَيَ ٌُ  ًْ ُْ ْٔا َو ىٍّ َٔ ٔا ةِِّ َوحَ ًْ َُِفاكًا ِِف  76ََبِيُ ُٓ ْخَلَت
َ
ـَأ

ٔا يَْسِذةُٔنَ  ا ََكُُ ٍَ ِ ا وََغُدوهُ َوب ٌَ  َ ٔا اَّللٍّ ْخيَُف
َ
ا أ ٍَ ِ ُّ ة َُ ْٔ ِْٔم يَيَْل ًْ إََِل يَ ِٓ ِ  [.ٕٕ-ٕٓ]التوبة: ىجسكُئُب

َْ َرتُْو ََل حمسكقاؿ:  ٌِ  َ ُدوا اَّللٍّ َْ ٔا ًَع ِ َوىََلْد ََكُُ ُد اَّللٍّ ْٓ ْدةَاَر َوََكَن َخ
َ
ىََّٔن اْْل َٔ  يُ

خٍُّػَٔن إَِلٍّ  ?َمْصئًَُٔل  ٍَ وِ اىَْلخِْو ِإَوًذا ََل ُت
َ
ِْٔت أ ٍَ ْ ََ ال ٌِ  ًْ ًُ اىْفَِراُر إِْن ـََرْرُت َْ َحَِْفَػُس كُْو ىَ

ٌِيَراَق اَلٍّبِيِّيَ حمس :كقاؿ [، ُٔ-ُٓ]األحزاب:  ىجسكَيِيًل   ُ َخَذ اَّللٍّ
َ
َْ  ِإَوذْ أ ٌِ  ًْ ا آحَيُْخُس ٍَ َ ل

ُّ كَاَل  ٍُّ ًْ ََلُْؤٌُُِنٍّ ةِِّ َوََلَُِّْصُ َػُس ٌَ ا  ٍَ ِ ٌق ل ًْ رَُشٌٔل ُمَصّدِ ًٍّ َجاَءُز ٍث ُث ٍَ نَِخاٍب وَِخْه
 ََ ٌِ  ًْ َػُس ٌَ َُا 

َ
ُدوا َوأ َٓ كَْرْرَُا كَاَل ـَاْط

َ
ٔا أ ُ ًْ إِِْصِي كَال ًْ لََعَ َذىُِس َخْذُت

َ
ًْ َوأ كَْرْرتُ

َ
أ
َ
أ

اِْدِ  ََ الظٍّ ًُ اىَْفاِشُلَٔن  81ي ُْ وىَهَِم 
ُ
ََّٔلٍّ بَْػَد َذلَِم ـَأ َْ حَ ٍَ   [.ِٖ-ُٖ]آؿ عمراف:ىجس82َذ

ـ  اهلل  من نقض العهد مبيننا سوء عاقبة من نقض، كحسن حاؿ كمآؿ  كقد ذ
انَ حمس: من أكَب بعهده، فقاؿ  ٍَ ْح

َ
ٔا اْْل ًْ َوََل َتُِْلُظ ْدُت َْ ِ إَِذا ًَع ِد اَّللٍّ ْٓ ْوـُٔا ةَِػ

َ
َبْػَد  َوأ

ا َتْفَػئَُن  ٌَ  ًُ َ َحْػيَ ًْ َنفِيًل إِنٍّ اَّللٍّ َ َغيَيُْس ًُ اَّللٍّ ا َوكَْد َجَػيُْخ َْ نِيِد ْٔ ٔا  91حَ َوََل حَُسُُٔ

                                                

 (.ّْٕ/ّأضواء البياف )( ُ)
 (.ِْْ/ِ(، النكت كالعيوف )ْْٗ /ُ)عز الدين بن عبد السبلـ تفسّب  (ِ)
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 ًْ ًْ َدَخًل ةَيَُِْس اَُُس ٍَ ْح
َ
َُْساذًا تَخٍِّخُذوَن أ

َ
ٍة أ ٍّٔ َْ َبْػِد كُ ٌِ ا  َٓ َ  ىجسََكىٍَِّّت َجَلَظْج َؽْزل

  [.ِٗ-ُٗ]النحل:
َٔن َوََل حمس ٍُ ًْ َتْػيَ ًْ إِْن ُنُِْخ َٔ َخرْيٌ ىَُس ُْ  ِ ا ِغَِْد اَّللٍّ ٍَ ًِا كَيِيًل إِجٍّ ٍَ ِ َث ِد اَّللٍّ ْٓ وا ةَِػ تَْظََتُ

ِ ةَاقٍ  95 ا ِغَِْد اَّللٍّ ٌَ ًْ َحَِْفُد َو ا ِغَِْدُز  [.ٔٗ-ٓٗ]النحل:ىجس ٌَ
كللوفاء بالعهد ٜبرات عظيمة، كآثار طيبة تعود على العبد با٣بّب ُب الدنيا 

اآلخرة، فالوفاء دليل صبلح العبد ُب نفسو، كحسن تعاملو مع اآلخرين، فهو يبِب ك 
عبلقات على أسس راسخة من الصدؽ كاحملبة كسائر األخبلؽ الفاضلة، كيبتعد عن 
ا٣بيانة كسائر األخبلؽ الذميمة، فتثمر تلك العبلقات ثقة من اآلخرين كتعامبلن 

صبلحنا كٛباسكنا بْب أفراد اَّتمع، كأجرنا حسننا، يدـك كال ينقطع، كما أهنا تثمر 
 عظيمنا ُب اآلخرة. 

 :كٰببونو، قاؿ اهلل  ٰببهم اهلل الذين  الوفاء بالعهد من صفات ا٤بتقْبف
خٍّلِيَ حمس ٍُ ْ َ ُُيِبَّ ال ِ َواتٍََّق ـَإِنٍّ اَّللٍّ ِده ْٓ ْوََف ةَِػ

َ
َْ أ ٌَ َنيَْؿ يَُسُٔن حمس [،ٕٔ]آؿ عمراف: ىجسةَََل 
ْْشِكِيَ  ٍُ ْصِجدِ لِيْ ٍَ ْ ًْ ِغَِْد ال ْدُت َْ ََ ًَع ِي ِ وَِغَِْد رَُشَِٔلِ إَِلٍّ اّلٍّ ٌد ِغَِْد اَّللٍّ ْٓ ا   َخ ٍَ اْْلََراِم َذ

خٍّلِيَ  ٍُ ْ َ ُُيِبَّ ال ًْ إِنٍّ اَّللٍّ ُٓ َ ٔا ل ٍُ ًْ ـَاْشَخلِي ٔا ىَُس  [.ٕ]التوبة:  ىجساْشَخَلاُم
: قاؿ ا٤بيثاؽ ينقضوفكال  كمن صفات أكٕب األلباب أهنم يوفوف بعهد اهلل 

ْْلَاِب حمس: اهلل 
َ
ولُٔ اْْل

ُ
ُر أ ا َحَخَذنٍّ ٍَ ٍِيَراَق  19إِجٍّ ْ ِ َوََل َحُِْلُظَٔن ال ِد اَّللٍّ ْٓ ٔـَُٔن ةَِػ ََ يُ ِي  ىجساّلٍّ

 [.َِ-ُٗ]الرعد:
جزاؤىم عليو، فكاف  كمن صفات األبرار أهنم يوفوف بالنذر كما عاىدكا اهلل 

، ككقاية من عذجىن ةن  إِنٍّ حمس: ُب اآلخرة، كما قاؿ اهلل  اب اهلل كثوابنا جزيبلن
ا ََكـًُٔرا  َٓ ٍس ََكَن مَِزاُج

ْ
َْ َنأ ٌِ بَُٔن  ةَْراَر يَْْشَ

َ
ا  5اْْل َٓ ُروَج ِ ُحَفّجِ ا ِغتَاُد اَّللٍّ َٓ ِ َخيًِْا يَْْشَُب ة

هُ ُمْصَخِػرًيا  6َتْفِجرًيا  ا ََكَن َْشَّ ًٌ ْٔ ٔـَُٔن ةِاَلٍّْذرِ َويََخاـَُٔن يَ َػاَم لََعَ َويُْػػِ  7يُ َٔن اىػٍّ ٍُ
ِشرًيا 

َ
ا َوأ ًٍ ًْ َجَزاءً َوََل  8ُخّتِِّ مِْصِهيًِا َويَتِي ٌُِِْس ِ ََل ُُرِيُد  َْٔجِّ اَّللٍّ ِ ًْ ل ُس ٍُ ا ُجْػػِ ٍَ إِجٍّ

ٍَْػرِيًرا  9ُطُهًٔرا  ًٔشا َر ا َخُت ًٌ ْٔ َِا يَ ِ َْ َربّ ٌِ ْٔمِ  :إٍُِّا ََنَاُف  ُ َْشٍّ ذَلَِم اِْلَ ًُ اَّللٍّ ُْ َٔكَا  ـَ
وًرا  ةً َوُُسُ ًْ ََُّْضَ ُْ ا ًث وََخرِيًرا  ;َوىَلٍّ ٍِّ وا َج ا َصَبُ ٍَ ِ ًْ ة ُْ  [.ُِ-ٓ]اإلنساف: ىجس>وََجَزا
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عليو فسيناؿ ُب اآلخرة أجرنا عظيمنا، كيكفر اهلل  كمن أكَب ٗبا عاىد اهلل 
  كيدخلو ا١بنة: قاؿ اهلل السيئاتعنو ، :احمس ُّ َد َغيَيْ َْ ا ًَع ٍَ ِ ْوََف ة

َ
َْ أ ٌَ َ َو َّللٍّ

ا ًٍ ْجًرا َغِظي
َ
َِّتَ اىٍَِّّت حمس :كقاؿ [، َُ]الفتح: ىجسـََصُيْؤتِيِّ أ ٍَ انِيَو اذُْنُروا ُِْػ يَا ةَِِن إُِْسَ

 ًْ ِدُك ْٓ وِف ةَِػ
ُ
ِْٓدي أ ٔا ةَِػ ْوـُ

َ
ًْ َوأ ٍُْج َغيَيُْس جَْػ

َ
 [.َْ]البقرة: ىجسأ

 :ككصيتو الٍب أخذ على بِب إسرائيل ُب التوراة  عهدي اهلل: قاؿ الطربم 
، كأهنم ٯبدكنو مكتوبنا عندىم ُب التوراة أنو  أف يبيٍّنوا للناس أمر ٧بمد  أنو رسوؿه

 . نيب اهلل، كأف يؤمنوا بو كٗبا جاء بو من عند اهلل
ًْ حمس ِدُك ْٓ وِف ةَِػ

ُ
: كعهديه إياىم أهنم إذا فعلوا ذلك أدخلهم ا١بنة، كما قاؿ ىجسأ

ٌِيَراَق ةَ حمسجل ثناؤه:   ُ َخَذ اَّللٍّ
َ
ُ َوىََلْد أ ًُ اثَِْنْ َغَْشَ َُلِيًتا َوكَاَل اَّللٍّ ُٓ ٌِِْ َِا  انِيَو َوبََػرْ ِِن إُِْسَ

ًُ ا كَْرْطخُ
َ
ًْ َوأ ُْ ٔ ٍُ ْرُت ًْ ةِرُُشَِل وََغزٍّ ُِْخ ٌَ ََكةَ َوآ ًُ الزٍّ َلةَ َوآحَيُْخ ًُ الصٍّ ُخ ٍْ َر

َ
َْ أ ِ ًْ ىَه َػُس ٌَ َ إِّّنِ  َّللٍّ

 ِ ًْ َشيّ َزّفَِرنٍّ َخُِْس
ُ
ًِا َْل ا كَرًْطا َخَص َٓ ِ َْ ََتْخ ٌِ ٍِّاٍت ََتْرِي  ًْ َج ٍُِّس ْدِخيَ

ُ
ًْ َوَْل ئَاحُِس

بِيوِ  َٔاءَ الصٍّ ًْ َذَلْد َطوٍّ َش َْ َزَفَر َبْػَد ذَلَِم ٌُِِْس ٍَ اُر َذ َٓ جْ
َ
 [.ُِ]ا٤بائدة: ىجساْْل

ًْ ةِآيَاحِ حمسككما قاؿ:  ُْ  ََ ِي ََكةَ َواّلٍّ ََ َحخٍُّلَٔن َويُْؤحَُٔن الزٍّ ِي ا لَِّلٍّ َٓ ْزخُُت
َ
َُِٔن ـََصأ ٌِ َِا يُْؤ

َْنِ  156 َراةِ َواْْلِ ْٔ ًْ ِِف اَلٍّ ُْ ْهُخٔبًا ِغَِْد ٌَ  ُّ ِي ََيُِدوَُ ٍّ اّلٍّ ّّمِ
ُ
ََ يَتٍّتُِػَٔن الرٍُّشَٔل اَلٍِّبٍّ اْْل ِي يِو اّلٍّ

ّيَِتاِت َويَُدّرُِم َغيَ  ًُ اىػٍّ ُٓ َ َِْهرِ َويُِدوَّ ل ٍُ ْ َِ ال ًْ َغ ُْ ا َٓ ْػُروِف َويَِْ ٍَ ْ ًْ ةِال ُْ ُمُر
ْ
ًُ اْْلَتَانَِد يَأ ِٓ يْ

وهُ  ُروهُ َوََُّصُ ٔا ةِِّ وََغزٍّ ُِ ٌَ ََ آ ِي ًْ ـَاّلٍّ ِٓ ْؽَلَل اىٍَِّّت ََكَُْج َغيَيْ
َ
ًْ َواْْل ُْ ًْ إِِْصَ ُٓ َويََظُع َخِْ

ْفيُِدٔنَ  ٍُ ْ ًُ ال ُْ وىَهَِم 
ُ
ُّ أ َػ ٌَ ُْزَِل 

ُ
ِي أ َر اّلٍّ ٔا اَلَّٔ َتُػ وكال  ،(ُ)[ُٔٓ -ُٔٓ ]األعراؼ: ىجسَواتٍّ

: ذَ حمس
َ
ولُٔ أ

ُ
ُر أ ا َحَخَذنٍّ ٍَ ْخََم إِجٍّ

َ
َٔ أ ُْ  َْ ٍَ َْ َربَِّم اْْلَقَّ َن ٌِ ُْزَِل إَِِلَْم 

ُ
ا أ ٍَ جٍّ

َ
ًُ أ َْ َحْػيَ ٍَ

ْْلَاِب 
َ
ٍِيَراَق  19اْْل ْ ِ َوََل َحُِْلُظَٔن ال ِد اَّللٍّ ْٓ ٔـَُٔن ةَِػ ََ يُ ِي ُ  20اّلٍّ َمَر اَّللٍّ

َ
ا أ ٌَ ََ يَِصئَُن  ِي َواّلٍّ

ْن ئَُصَو وَ 
َ
ٔءَ اْْلَِصاِب ةِِّ أ ًْ َويََخاـَُٔن ُش ُٓ َن َربٍّ ْٔ وا اةْخَِؾاءَ وَْجِّ  21يَْخَظ ََ َصَبُ ِي َواّلٍّ

يِّئَ  ا وََغَلجَِيًث َويَْدرَُءوَن ةِاْْلََصَِثِ الصٍّ ًْ ُِسًّ ُْ َِا ا َرزَْر ٍٍّ ٔا ِم جَْفُل
َ
َلةَ َوأ ٔا الصٍّ كَاُم

َ
ًْ َوأ ِٓ ِ َث َربّ

ارِ  ًْ ُخْلَب ادلٍّ ُٓ َ وىَهَِم ل
ُ
ًْ  22 أ ِٓ ْزَواِج

َ
ًْ َوأ ِٓ ِ َْ آةَان ٌِ َْ َصيََح  ٌَ ا َو َٓ ٍِّاُت َغْدٍن يَْدُخئَُج َج

                                                

 (.ٖٓٓ -ٕٓٓ/ُتفسّب الطربم )( ُ)
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ِ ةَاٍب 
َْ ُكّ ٌِ  ًْ ِٓ َلنَِهُث يَْدُخئَُن َغيَيْ ٍَ ْ ًْ َوال ِٓ ِ ًَ  23َوُذّرِيٍّاح ًْ ـَِِْػ ُت ا َصَبْ ٍَ ِ ًْ ة َشَلٌم َغيَيُْس

ارِ   [.ِْ-ُٗ]الرعد:  ىجس24ُخْلَب ادلٍّ
كا٤بيثاؽ ىو أساس ُب تعامل ا٤بسلمْب مع غّبىم، حٌب كإف كانوا كالوفاء بالعهد 

ًْ حمس: من األعداء، كىو من أسباب األمن كحفظ ا٢بقوؽ: قاؿ اهلل  وُك ِإَوِن اْشتََِّْصُ
ئُنَ  ٍَ ا َتْػ ٍَ ِ ُ ة ٌِيَراٌق َواَّللٍّ  ًْ ُٓ َِ ْ ًْ َوبَي ٍم ةَيَُِْس ْٔ ًُ اَلٍّّْصُ إَِلٍّ لََعَ كَ َِ َذَػيَيُْس  ىجسةَِصريٌ  ِِف ادّلِي

 [.ِٕ]األنفاؿ:
 .كسوء مغب ة ا٣بىٍَب كنقض العهد، جزاء الناكًث كثوابي الواُبللعباد  فبْب اهلل 

 :فقاؿ  بْب الكفر كنقض العهد قرف اهلل كلعظم شأف العهد فقد 
جْخُ حمس

َ
ِ َوأ َْ َبْػِده ًُ اىْػِْجَو ٌِ َْذُت ًٍّ اَتٍّ َِاِت ُث ِ ًْ ُمََٔس ةِاْْلَيّ َٔن َوىََلْد َجاءَُز ٍُ ِ ِإَوذْ  92ًْ َظال

َِا  ٔا َشٍِْػ ُ ٔا كَال ُػ ٍَ ةٍ َواْش ٍّٔ ًْ ةُِل َِاُز ا آحَيْ ٌَ َٔر ُخُذوا  ًُ اىػَّ ْٔكَُس ًْ َوَرَذْػَِا ـَ ٌِيَراكَُس َخْذَُا 
َ
أ

 ِ ًْ إ اُُُس ٍَ ًْ ةِِّ إِي ُمرُُز
ْ
ا يَأ ٍَ ًْ كُْو ةِئَْص ًُ اىْػِْجَو ةُِسْفرِِْ ِٓ ِ ٔا ِِف كُئُب ْْشِبُ

ُ
َِا َوأ ْن وََغَصيْ

ًْ ُمْؤٌَِِِي   [.ّٗ-ِٗ]البقرة: ىجس93ُنُِْخ
إٔب العباد بتكاليف فيها صبلح حا٥بم كمعادىم، كهناىم عن  كقد عهد اهلل 

 أمور فيها فساد حا٥بم كمعاشهم، كسوء مآ٥بم.
َٔادِلَ حمس: قاؿ اهلل  ْ َ َوبِال انِيَو ََل تَْػُتُدوَن إَِلٍّ اَّللٍّ ٌِيرَاَق ةَِِن إُِْسَ َخْذَُا 

َ
َِ ِإَوذْ أ يْ

ٔا  َلةَ َوآحُ ٔا الصٍّ ٍُ رِي
َ
ًِا َوأ ٍِّاِس ُخْص ٔا لِي ُ َصانِِي َوكُٔل ٍَ ْ إِْخَصاًُا َوذِي اىُْلْرََب َواِْلََخاَّم َوال

ْػرُِطٔنَ  ٌُ  ًْ جْخُ
َ
ًْ َوأ ًْ إَِلٍّ كَيِيًل ٌُِِْس ْخُ ِلٍّ َٔ ًٍّ حَ ََكةَ ُث َواْخُتُدوا حمس: كقاؿ  [،ّٖ]البقرة: ىجسالزٍّ

َ َوََل تُْْشِ  َصانِِي َواَْجَارِ اَّللٍّ ٍَ ْ َِ إِْخَصاًُا َوبِِذي اىُْلْرََب َواِْلََخاَّم َوال يْ ادِلَ َٔ ْ ٔا ةِِّ َطيْئًا َوبِال ُك
ًْ إِنٍّ  اُُُس ٍَ ْح

َ
ا َميََهْج أ ٌَ بِيِو َو َِ الصٍّ اِخِب ةِاَْجَِِْب َواةْ ذِي اىُْلْرََب َواَْجَارِ اَْجُُِِب َوالصٍّ

َْ ََكَن  ٌَ َ ََل ُُيِبَّ  ُمُروَن اَلٍّاَس ةِاْْلُْخِو  36ُِمْخَاًَل ـَُخًٔرا اَّللٍّ
ْ
ََ َحتَْخئَُن َويَأ ِي اّلٍّ

ًِا  ِٓي ََ َغَذاةًا ُم ْخَخْدَُا لِيََْكـِرِي
َ
َْ ـَْظيِِّ َوأ ٌِ  ُ ًُ اَّللٍّ ُْ ا آحَا ٌَ َٔن  ٍُ -ّٔ]النساء: ىجس37َويَْسُخ

ًْ َغيَيْ حمس: كقاؿ  [،ّٕ ا َخرٍَّم َربَُّس ٌَ حُْو 
َ
ْٔا أ َ ٔا ةِِّ َطيْئًا كُْو تََػال َلٍّ تُْْشُِك

َ
ًْ أ ُس

ٔا ًْ َوََل َتْلَربُ ُْ ًْ ِإَويٍّا َُ َُْرزُكُُس َْ إِْمَلٍق ََنْ ٌِ  ًْ ْوََلَدُز
َ
ٔا أ َِ إِْخَصاًُا َوََل َتْلُخيُ يْ ادِلَ َٔ ْ  َوبِال

 ُ ٔا اَلٍّْفَس اىٍَِّّت َخرٍَّم اَّللٍّ ََ َوََل َتْلُخيُ ا بََػ ٌَ ا َو َٓ ٌِِْ َر  َٓ ا َظ ٌَ َٔاِخَض  ًْ  اىَْف إَِلٍّ ةِاْْلَّقِ َذىُِس
ًْ تَْػلِئَُن  ًْ ةِِّ ىََػيٍُّس اُز َُ َخَّتٍّ َحتْيَُؼ  151َوصٍّ ْخَص

َ
ًِ إَِلٍّ ةِاىٍَِّّت ِِهَ أ اَل اِْلَتِي ٌَ ٔا  َوََل َتْلَربُ
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ا ِإَوذَ  َٓ ٍِزَياَن ةِاىْلِْصِع ََل َُُسيُِّؿ جَْفًصا إَِلٍّ وُْشَػ ْ ٔا اىَْهيَْو َوال ْوـُ
َ
هُ َوأ ُطدٍّ

َ
ْٔ أ َ ٔا َول ُ ًْ ـَاْغِدل ا كُيْخُ

ُروَن  ًْ حََذنٍّ ًْ ةِِّ ىََػيٍُّس اُز ًْ وَصٍّ ٔا َذىُِس ْوـُ
َ
ِ أ ِْٓد اَّللٍّ -ُُٓ]األنعاـ: ىجس152ََكَن ذَا كُْرََب َوبَِػ

ُِٓ.] 
، كٛبادل ُب معصيتو: ما كمن الوعيد الشديد ُب حق من نقض عهد اهلل  

يا فقاؿ: )) ل علينا رسوؿ اهلل قاؿ: قاؿ: أقب عن ابن عمر جاء ُب ا٢بديث: 
معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ باهلل أف تدركوىن: لم تظهر 
الفاحشة في قـو قط، حتى يعلنوا بها، إال فشا فيهم الطاعوف، واألوجاع التي لم 
تكن مضت في أسالفهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكياؿ والميزاف، إال أخذوا 

ة المئونة، وجور السلطاف عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم، إال بالسنين، وشد
منعوا القطر من السماء، ولوال البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد اهلل، وعهد 
رسولو، إال سلط اهلل عليهم عدوا من غيرىم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما 

ال جعل اهلل بأسهم لم تحكم أئمتهم بكتاب اهلل، ويتخيروا مما أنزؿ اهلل، إ
 .(ُ)((بينهم

ما : ))قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كُب ركاية: عن عبد اهلل بن بريدة، عن أبيو 
نقض قـو العهد قط، إال كاف القتل بينهم، وال ظهرت الفاحشة في قـو قط، إال 

ُب  ،(ِ)((سلط اهلل عليهم الموت، وال منع قـو الزكاة، إال حبس اهلل عنهم القطر
 ، أم: با١بدب كالقحط.(ّ)((ما منع قـو الزكاة إال ابتالىم اهلل بالسنينا٢بديث: ))

فتبْب أف من أسباب الببلء، ككقوع الظلم كالقتل، كالقحط كا١بدب كالفقر، 
ط األعداء: نقض العهود كا٤بواثيق، كدرجات الفساد فيو متفاكتو كتسل ،كالضعف

 ٕبسب ما يَبتب عليو.
                                                

 تقدـ. (ُ)
، ككافقو "صحيح على شرط مسلم"[، كاللفظ لو، كقاؿ: ِٕٕٓ[، كا٢باكم ]ّْْٔ( أخرجو البزار ]ِ)

[. قاؿ ا٥بيثمي ََّْ[، كُب )شعب اإلٲباف( ]ّٕٗٔ]الذىيب. كأخرجو أيضنا: البيهقي ُب )السنن( 
 (: "ركاه البزار، كرجالو رجاؿ الصحيح غّب رجاء بن ٧بمد كىو ثقة".ِٗٔ/ٕ)

 تقدـ. (ّ)
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ض العهد: ا٣بسراف، كالعذاب األليم ُب اآلخرة، كقد بينٍت اآلياتي أف عاقبة نق
َْ حمس :، كسوء العقىب. قاؿ اهلل كقسوة القلوب ،اللعنك  ٌِ  ِ َْٓد اَّللٍّ ََ َحُِْلُظَٔن َخ ِي اّلٍّ

 ًُ ُْ وىَهَِم 
ُ
رِْض أ

َ
ْن ئَُصَو َويُْفِصُدوَن ِِف اْْل

َ
ُ ةِِّ أ َمَر اَّللٍّ

َ
ا أ ٌَ ٌِيَراكِِّ َويَْلَػُػَٔن  َبْػِد 

ًِا كَيِيًل حمس :كقاؿ  [،ِٕ]البقرة: ىجسونَ اْْلَاُِسُ  ٍَ ًْ َث ِٓ ِ اُ ٍَ ْح
َ
ِ َوأ ِد اَّللٍّ ْٓ وَن ةَِػ ََ يَْظََتُ ِي إِنٍّ اّلٍّ

ثِ َوََل  ٌَ َْٔم اىْلَِيا ًْ يَ ِٓ ُ َوََل َحُِْظُر إَِِلْ ًُ اَّللٍّ ُٓ ٍُ ِ ِ َوََل يَُسيّ ًْ ِِف اْْلِخَرة ُٓ َ وىَهَِم ََل َخَلَق ل
ُ
أ

ًْ َغَذا ُٓ َ ًْ َول ِٓ ًٌ يَُزّكِي ِِل
َ
ُ ٌِيَراَق ةَِِن حمس : كقاؿ [، ٕٕ]آؿ عمراف: ىجسٌب أ َخَذ اَّللٍّ

َ
َوىََلْد أ

َلةَ َوآحَيْ  ًُ الصٍّ ُخ ٍْ َر
َ
َْ أ ِ ًْ ىَه َػُس ٌَ ُ إِّّنِ  ًُ اثَِْنْ َغَْشَ َُلِيتًا َوكَاَل اَّللٍّ ُٓ ٌِِْ َِا  انِيَو َوبََػرْ ًُ إُِْسَ ُخ

 ُْ ٔ ٍُ ْرُت ًْ ةِرُُشَِل وََغزٍّ ِْخُ ٌَ ََكةَ َوآ ًْ الزٍّ َزّفَِرنٍّ َخُِْس
ُ
ًِا َْل َ كَرًْطا َخَص ًُ اَّللٍّ كْرَْطُخ

َ
ًْ َوأ

 ًْ ٌُِِْس َْ َزَفَر َبْػَد ذَلَِم  ٍَ اُر َذ َٓ جْ
َ
ا اْْل َٓ ِ َْ ََتْخ ٌِ ٍِّاٍت ََتْرِي  ًْ َج ٍُِّس دِْخيَ

ُ
ًْ َوَْل َشيِّئَاحُِس

بِيِو  اَء الصٍّ َٔ ٍِّ  >َذَلْد َطوٍّ َش ًْ ىََػ ُٓ ٌِيَراَر  ًْ ِٓ ا َجْلِظ ٍَ ًْ كَاِشَيثً ـَتِ ُٓ َِا كُئُبَ ًْ وََجَػيْ ُْ  ىجسا
َمَر حمسكقاؿ:  [،ُّ-ُِ]ا٤بائدة:

َ
ا أ ٌَ ٌِيَراكِِّ َويَْلَػُػَٔن  َْ َبْػِد  ٌِ ِ َْٓد اَّللٍّ ََ َحُِْلُظَٔن َخ ِي َواّلٍّ

ُٔء ادلٍّ  ًْ ُش ُٓ َ َُِث َول ًُ اليٍّْػ ُٓ َ وىَهَِم ل
ُ
رِْض أ

َ
ْن ئَُصَو َويُْفِصُدوَن ِِف اْْل

َ
ُ ةِِّ أ [، ِٓ]الرعد: ىجسارِ اَّللٍّ

َِ إِْخَصاًُا َوذِي حمس كقاؿ: يْ ادِلَ َٔ ْ َ َوبِال انِيَو ََل َتْػتُُدوَن إَِلٍّ اَّللٍّ ٌِيرَاَق ةَِِن إُِْسَ َخْذَُا 
َ
ِإَوذْ أ

 َٔ ًٍّ حَ ََكةَ ُث ٔا الزٍّ َلةَ َوآحُ ٔا الصٍّ ٍُ رِي
َ
ًِا َوأ ٍِّاِس ُخْص ٔا لِي ُ َصانِِي َوكُٔل ٍَ ْ ًْ اىُْلْرََب َواِْلََخاَّم َوال ُْخ ِلٍّ

ْػرُِطَٔن  ٌُ  ًْ جُْخ
َ
ًْ َوأ ٌُِِْس ًْ َوََل  83إَِلٍّ كَيِيًل  اءَُز ٌَ ًْ ََل تَْصفُِهَٔن دِ ٌِيَراكَُس َخْذَُا 

َ
ِإَوذْ أ

َُٓدوَن  ًْ تَْظ جُْخ
َ
ًْ َوأ كَْرْرتُ

َ
ًٍّ أ ًْ ُث َْ دِيَارُِك ٌِ  ًْ جُْفَصُس

َ
ُؤََلءِ َتْلُخئَُن  84َُتْرُِجَٔن أ َْ  ًْ جْخُ

َ
ًٍّ أ ُث

جْفُ 
َ
ًِ َواىُْػْدَواِن ِإَوْن أ ذْ ًْ ةِاْْلِ ِٓ ُروَن َغيَيْ َْ ًْ َتَظا َْ دِيَارِِْ ٌِ  ًْ ًْ َوَُتْرُِجَٔن ـَرِيًلا ٌُِِْس َصُس

َُِٔن ةِتَْػِض اىْهَِخاِب  ٌِ َذُخْؤ
َ
ًْ أ ُٓ ًْ إِْخَراُج َٔ ُُمَرٌٍّم َغيَيُْس ُْ ًْ َو ُْ َشاَرى ُتَفاُدو

ُ
ًْ أ حُُٔك

ْ
يَأ

ا جَ  ٍَ َْٔم َوحَْسُفُروَن ةِتَْػٍض َذ جْيَا َويَ ِ ادلَّ ًْ إَِلٍّ ِخْزٌي ِِف اْْلََياة ٌُِِْس َْ َحْفَػُو َذلَِم  ٌَ َزاءُ 
ئَُن  ٍَ ا تَْػ ٍٍّ ُ ةَِؾاـٍِو َخ ا اَّللٍّ ٌَ َطّدِ اىَْػَذاِب َو

َ
ثِ يَُردَّوَن إََِل أ ٌَ ُوا  85اىْلَِيا ََ اْطََتَ ِي وىَهَِم اّلٍّ

ُ
أ

ِ ـََل َُيَ  جَْيا ةِاْْلِخَرة وَن اْْلََياةَ ادلَّ ًْ ُحَِّْصُ ُْ ًُ اىَْػَذاُب َوََل  ُٓ ُؿ َخِْ   [،ٖٔ-ّٖ]البقرة:ىجس86فٍّ
ُّ َذََِتُذوهُ حمس كقاؿ: َُٔ ٍُ ٍِّاِس َوََل حَْسُخ ُّ لِي ٍِّ ٔا اىِْهَخاَب ََلُبَّيِنُ وحُ

ُ
ََ أ ِي ُ ٌِيَراَق اّلٍّ َخَذ اَّللٍّ

َ
ِإَوذْ أ

ًِا كَيِيًل ـَتِئْ  ٍَ ْوا ةِِّ َث ًْ َواْطََتَ ٔرِِْ ُٓ ا يَْظََتُوَن َوَراَء ُظ ٌَ ََ َحْفرَُخَٔن  187َس  ِي ََل ََتَْصََبٍّ اّلٍّ
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 ًْ ُٓ َ ََ اىَْػَذاِب َول ٌِ َفاَزٍة  ٍَ ِ ًْ ة ُٓ ٍِّ ٔا ـََل ََتَْصبَ ًْ َحْفَػيُ َ ا ل ٍَ ِ ُدوا ة ٍَ ْن ُُيْ
َ
ْٔا َويُِدتََّٔن أ حَ

َ
ا أ ٍَ ِ ة

 ًٌ ِِل
َ
 [.ُٖٖ-ُٕٖ]آؿ عمراف: ىجس188َغَذاٌب أ

ضاء، كىو من أسباب فقداف الثقة. قاؿ اهلل كنقض العهد يورث العداكة كالبغ
: ْؽَريَِْا حمس

َ
ا ُذّنُِروا ةِِّ ـَأ ٍٍّ ا ِم ٔا َخظًّ ًْ ـَنَُص ُٓ ٌِيرَاَر َخْذَُا 

َ
ٔا إٍُِّا ََُصاَرى أ ُ ََ كَال ِي ََ اّلٍّ ٌِ َو

 ُ ًُ اَّللٍّ ُٓ ثِ وََشَْٔف يُنَتِّئُ ٌَ ًُ اىَْػَداَوةَ َواْْلَْؾَظاَء إََِل ئَِْم اىْلَِيا ُٓ َِ َُِػٔنَ ةَيْ ٔا يَْص ا ََكُُ ٍَ ِ  ىجسة
 [.ُْ]ا٤بائدة:

فتبْب أف من آثار نقض العهد: تفرؽ القلوب كقسوهتا، كفقداف الثقة، كالعذاب 
ُب اآلخرة، فمنها ما يصيب الناقض ُب دنياه، كمنها ما يصيبو ُب آخرتو، كيتفاكت 

 ذلك بتفاكت ا٣بطر، فإذا عظم ا٣بطر عظم األثر.
َخْذَُا حمس :القتل كالتشريد، قاؿ اهلل كمن آثار نقض العهد: كقوع 

َ
ِإَوذْ أ

 ًْ جْخُ
َ
ًْ َوأ كَْرْرُت

َ
ًٍّ أ ًْ ُث َْ دِيَارُِك ٌِ  ًْ جُْفَصُس

َ
ًْ َوََل َُتْرُِجَٔن أ اءَُز ٌَ ًْ ََل تَْصفُِهَٔن دِ ٌِيَراكَُس

ُدوَن  َٓ ٌِِْ  84تَْظ ًْ َوَُتْرُِجَٔن ـَرِيًلا  جُْفَصُس
َ
ُؤََلءِ َتْلُخئَُن أ َْ  ًْ جْخُ

َ
ًٍّ أ ًْ ثُ َْ دِيَارِِْ ٌِ  ًْ ُس

 ًْ ٌم َغيَيُْس َٔ ُُمَرٍّ ُْ ًْ َو ُْ َشاَرى ُتَفاُدو
ُ
ًْ أ حُُٔك

ْ
ًِ َواىُْػْدَواِن ِإَوْن يَأ ذْ ًْ ةِاْْلِ ِٓ ُروَن َغيَيْ َْ َتَظا

 ًْ ُٓ ًْ ِِف حمس: كقاؿ  [،ٖٓ-ْٖ]البقرة: ىجسإِْخَراُج ُْ َد ْٓ ًٍّ َحُِْلُظَٔن َخ ًْ ُث ُٓ ٌِِْ ْدَت  َْ ََ ًَع ِي اّلٍّ
ِ َمرٍّ 

ًْ ََل َحخٍُّلَٔن ُكّ ُْ ًْ  56ٍة َو ُٓ ًْ ىََػيٍّ ُٓ َْ َخيَْف ٌَ  ًْ ِٓ ِ ِْد ة ًْ ِِف اْْلَرِْب ـََْشّ ُٓ ٍِّ ا َترَْلَف ٌٍّ ِ ـَإ
ُروَن  نٍّ  [.ٕٓ-ٔٓ]األنفاؿ: ىجس57يَذٍّ

فقد ضل  عن الصراط ا٤بستقيم، فكاف مستحقنا لنزكؿ  كمن نقض عهد اهلل  
ُ حمس: العذاب، قاؿ اهلل  َخَذ اَّللٍّ

َ
انِيَو َوىََلْد أ ٌِيَراَق ةَِِن إُِْسَ  ىجس 

بِيوِ حمس :إَل أن كال اَء الصٍّ َٔ ًْ َذَلْد َطوٍّ َش ٌُِِْس َْ َزَفَر بَْػَد َذلَِم  ٍَ  [.ُِ]ا٤بائدة: ىجسَذ
كنقض العهد من أعظم ا١بنايات على النفس، فمن نقض العهد فقد أكرد 

ٍَ حمس :نفسو ا٤بهالك، قاؿ اهلل  ََ ُحتَايُِػََُٔم إِجٍّ ِي َق إِنٍّ اّلٍّ ْٔ ِ ـَ َ يَُد اَّللٍّ ا ُحَتايُِػَٔن اَّللٍّ
َ ـََصُيْؤتِيِّ  ُّ اَّللٍّ َد َغيَيْ َْ ا ًَع ٍَ ِ ْوََف ة

َ
َْ أ ٌَ ا َحُِْهُد لََعَ َجْفِصِّ َو ٍَ َْ ََُسَد ـَإِجٍّ ٍَ ًْ َذ ِٓ يِْدي

َ
أ

ا ًٍ ْجًرا َغِظي
َ
فمن نكث ٓب يضر بنكثو غّب نفسو، كٓب ينكث إال  أم: ،[َُ]الفتح: ىجسأ

 عليها.
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ء بالوعد كالعهد يدخل ُب باب: الصدؽ، كىو من صفات ا٤بتقْب كالوفا
ا٤بهتدين، كما يقابلو من اإلخبلؼ يدخل ُب باب: الكذب، كىو من صفات 

  ا٤بنافقْب كالفاسقْب.
كما –من الغدر ا٤بتوعد عليو بالعذاب ُب اآلخرة كذلك كخيانة العهد يعد  

 .-تقدـ
ها كالوفاء ُّا، الشركط االتية، فمن كقد ذكر أىل العلم للعهود الٍب ٯبب احَبام

 ذلك:
 أال ٚبالف حكمنا من األحكاـ الشرعية ا٤بتفق عليها. - ُ
 أف تكوف عن رضا كاختيار؛ فإف اإلكراه يسلب اإلرادة. - ِ 

أف تكوف بينة كاضحة، ال لبس فيها كال غموض حٌب ال تؤكؿ تأكيبلن  - ّ
 يكوف مثارنا لبلختبلؼ عند التطبيق.

 العهود إال ُب إحدل ا٢باالت االتية:كال تنقض 
إذا كانت مؤقتة بوقت، أك ٧بددة بظرؼ معْب، كانتهت مدهتا، كانتهى  - ُ
 ظرفها.

 إذا أخل العدك بالعهد. - ِ
 .(ُ)إذا ظهرت بوادر الغدر كدالئل ا٣بيانة - ّ
 

 لطيفة: 
 ليقتلو فقاؿ: أيها األمّب عندم كدائع للناس ا٢بجاج طلب رجبلن ٰبكى أف 

مهلِب حٌب أردىا، فأعرض عنو كقاؿ: ال أطلقك إال بكفيل، فخرج الرجل يطلب  فأ
 ٝبيل الوجو من أقارب ا٢بجاج فقالو  يكفلو كمعو ٝباعة ا٢بجاج، فوجد رجبلن كفيبلن 

لو: ما ا٠بك؟ فقاؿ: عبد الكرٙب، فأخربه بقصتو مع ا٢بجاج، فقاؿ: أنا أكفلك 
إف ٓب يأت أقتلك مكانو كإف بيِب عنده. ككفلو عند ا٢بجاج، فقاؿ لو ا٢بجاج: 

                                                

 (.َْٕ -َِٕ/ِ) انظر ذلك ُب )فقو السنة( (ُ)
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كبينك قرابة. قاؿ: نعم، فذىب الرجل كرد كدائع الناس فلما أبطأ على ا٢بجاج طلب 
الكفيل، كأمر بقتلو فقاؿ لو: دعِب أصلي ركعتْب ٍب أفعل ما أردت، فصلى ركعتْب ٍب 

اؼ أل٘ب عبد الكرٙب كأنت الكرٙب. ٍب رفع السي ؛قاؿ: يا رب إف الرجل اطمأف إٕب  
إٔب القتل؟  سيفو كأراد ضربو، كإذا بالرجل قد أقبل فقاؿ لو السياؼ: كيف رجعت

ًْ حمس :كا٢بجاج يسمع فقاؿ: رد٘ب قولو  ْدُت َْ ِ إَِذا ًَع ِد اَّللٍّ ْٓ ٔا ةَِػ ْوـُ
َ
 ،[ُٗ]النحل: ىجسَوأ

ًْ حمس ِْٓدُك وِف ةَِػ
ُ
ِْٓدي أ ٔا ةَِػ ْوـُ

َ
رج من كالوفاء بالعهد من اإلٲباف، فبل أخ [.َْ]البقرة: ىجسَوأ

 .(ُ)ذىبا فقد عفوت عنكماااإلٲباف ألجل حياة زائلة، فقاؿ ا٢بجاج: 
 

 خامًسا: الفساد في المعامالت المالية:
 اإلسراؼ كاإلفراط :لناس فيهالكثّب من احب ا٤باؿ من الغرائز الٍب يعرض إف 

بية ٕبسن الَب  (ِ)إذا ٓب تػيهىذ ٍب ُّداية الدين، كٓب تيشىذ بٍ  كا٢برص كالطمع كالبخل
َٜحٌ حمس: اهلل  كالتعليم، قاؿ ْٗ ٌِذْ ْوََلُدُز

َ
ْٗ َوأ ْم٠َإُُس

َ
ة أ َٙ جٍّ

َ
٠ا خ ُٙ  [.ِٖ]األنفاؿ: ىجسَواْنَٖ

أف ٯبعل اإلنساف خليفة ُب األرض؛ ليقـو بعمارهتا،  كقد شاءت إرادة اهلل 
 كأعطاه من النٍّعم ما يعينو على القياـ ُّذه ا٤بهمة. كحيث إف  اإلنساف مد٘بٌّ بالط بع

نعمة  ال يستطيع أف يعيش كحده، كال بد  لو من معاملة غّبه، فقد أعطاه اهلل 
 ا٤باؿ، يتبادؿ بواسطتو ا٤بنافع، كيقضي ا٢بوائج.

، فقد جعل اهلل ابتبلء كاختبار من اهلل  -من النعم كا٤بتاع-كألف كل شيء 
 .ا٤باؿ من أعظم أنواع االبتبلء؛ كذلك ٤با ٰبقق من ا٤بصاّب 

 

                                                

 (.ٔٔ-ٓٔ /ِ) اَّالس الوعظية ُب شرح أحاديث خّب الربيةانظر:  (ُ)
ويلة الٍب شيذٍّبى عنها جريدىا، أم: قطع كفرؽ، فهو تشبيو ٗبا يشذ ب من الٌشجر؛ أصلو من الن خلة الط   (ِ)

 ٦باكزة القدر ُب كل شيء. -بفتحتْب–ألن و يطوؿ بذلك كيسرع ُب شطاطو. ك)الشطط( 
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 :ففوائده ،اعلم أف ا٤باؿ مثل حية فيها سم كترياؽ: "إلماـ الغزإب قاؿ ا
كيستدر  ،فمن عرؼ غوائلو كفوائده أمكنو أف ٰبَبز من شره ،٠بومو :كغوائلو ،ترياقو

 . (ُ)"من خّبه
عن ابن كعب بن مالك األنصارم، عن أبيو، قاؿ: قاؿ رسوؿ  كُب ا٢بديث:

نم بأفسد لها من حرص المرء على ما ذئباف جائعاف أرسال في غ)): اهلل 
 . (ِ)((الماؿ والشرؼ لدينو

أف ا٢برص على ا٤باؿ كالشرؼ ُب فساد الدين ال ينقص عن   النيب فبْب"
كذلك بْب؛ فإف الدين السليم ال يكوف فيو ىذا  ،فساد الذئبْب ا١بائعْب لزريبة الغنم

لو ٓب يكن شيء ك٧ببتو   كذلك أف القلب إذا ذاؽ حبلكة عبوديتو هلل ؛ا٢برص
 كبذلك يصرؼ عن أىل اإلخبلص هلل  ،أحب إليو من ذلك حٌب يقدمو عليو

ُٝ حمس :كما قاؿ   ،السوء كالفحشاء ْدَظةَء إٍِّٛ ٍَ ٠َء َوإْ ُٝ الصَّ َّ َِلَِْصَِف َخْٜ ِ َذل َْ

ْخَِٖػيَ  ُٙ ْ ْٚ ِنَجةدَِٛة ال ذاؽ من حبلكة عبوديتو   فإف ا٤بخلص هلل [؛ِْ]يوسف: ىجسِ٘
إذ  ؛كمن حبلكة ٧ببتو هلل ما ٲبنعو عن ٧ببة غّبه ،نعو عن عبوديتو لغّبهما ٲب  هلل

ليس عند القلب ال أحلى كال ألذ كال أطيب كال ألْب كال أنعم من حبلكة اإلٲباف 
كذلك يقتضي ا٪بذاب  ،كإخبلصو الدين لو ،ك٧ببتو لو ، ا٤بتضمن عبوديتو هلل

كما قاؿ   ،اا راىبن راغبن  ،ا منوخائفن  ،ا إٔب اهللفيصّب القلب منيبن ، القلب إٔب اهلل 

                                                

 (.ِّٓ/ّإحياء علـو الدين ) (ُ)
[، كقاؿ: ِّٕٔ[، كالَبمذم ]ِِٕٕ[، كالدارمي ]ُْٖٕٓ[، كأٞبد ]ِّٕٔ( أخرجو ابن أيب شيبة ]ِ)

[، كالبيهقي ُب )شعب ُٖٗ[، كالطربا٘ب ]ِِّٖ"حسن صحيح"، كأخرجو أيضنا: ابن حباف ]
أم: ا١باه، معطوؼ  ()كالشرؼ()أم: بأكثر فسادنا للغنم.  ()بأفسد ٥با()[. قولو: ّٖٕٗاإلٲباف( ]

َراحمس :الـ البياف، كهي ُب قولو  ()لدينو()على ا٤باؿ. كالبلـ ُب قولو: 
َ
ْٚ أ َٙ ِ ٍّٗ ل ِ ْن يُذ

َ
َد أ

كأنو قيل ٤بن؟ قاؿ: ٤بن أراد. ككذا ىنا، كأنو قيل: بأفسد ألم شيء؟ فقيل:   [،ِّّ]البقرة: ىجسالرٍَّؽةَنحَ 
لدينو. كال يصح جعلها متعلقة بأفسد؛ ألنو ال ٯبوز تعلق حرُب جر  بلفظ كاحد، كمعُب كاحد بعامل 

ياض الصا٢بْب، البن عبلف البكرم الشافعي انظر: دليل الفا٢بْب لطرؽ ر  البدؿ" ليكاحد إال على سب
 (. كفيو مبالغة ُب الذـ ٤بن جعل ا٤باؿ كا١باه غاية.َِْ -ُْٗ/ْ)
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 :ِٜيٍت حمس ُ٘ ٍْٖت  َِ ِ َٚ ثِةَْٕييِْت وََجةَء ث ْٚ َخَِشَ الرٍّّْمَ إذ احملب ٱباؼ من  [؛ّّ]ؽ: ىجسَ٘
ك٧ببو إال بْب خوؼ   ا هللفبل يكوف عبدن  ،مرغوبو زكاؿ مطلوبو كحصوؿ

 .(ُ)"كرجاء
صاحبو؛ ألنو  فا٤باؿ كسيلة كليس غاية؛ ألنو مٌب أصبح غاية قضى على

سيعيش الىثنا خلفو، طالبنا للزيادة، خائفنا من زكالو، فيورث صاحبو من ا٥بموـ 
كالغمـو كاألحزاف، كتنفتح أمامو أبواب الفًب كالفساد بسبب ا٤باؿ..فمهما كاف غنينا 
فإف فقره بْب عينيو، كاآلفات ٧بدقة ٗبالو، كٔبسده من ا٤برض إٔب ا٤بوت، كما جاء ُب 

وجمع لو شملو، وأتتو  ،ن كانت اآلخرة ىمو جعل اهلل غناه في قلبوما٢بديث: ))
الدنيا وىي راغمة، ومن كانت الدنيا ىمو جعل اهلل فقره بين عينيو، وفرؽ عليو 

 .(ِ)((شملو، ولم يأتو من الدنيا إال ما قدر لو
 ، فقاؿ سبحانو:نو ٢بب ا٣بّب لشديدأعن اإلنساف  اهلل كقد أخرب 

ُٝ ِِلُّتِ حمس  .(ّ)اا٤باؿ اتفاقن  :كا٣بّب ىنا [.ٖ:العاديات] ىجساْْلَْْيِ لََظِديدٌ  ِإَوٍّٛ
كىو  ،أك إنو ٢بب ا٤باؿ لقوم ،كإنو ألجل حب ا٤باؿ لبخيل ٩بسك كمعناه:

فلذلك ٰبتجب بو  ؛إنو ألجل حب ا٤باؿ ٖبيل :أم، ضعيف ٢بب عبادة اهلل 
ا بو عن ٢بق، معرضن  بو عن اا رأسو ُب ٙبصيلو كحفظو كٝبعو كمنعو، مشغوالن غارزن 

 جنابو.
 

                                                

 (.ُِٔ -ُِٓ /َُ) ٦بموع الفتاكل (ُ)
(، كالَبمذم ّٓٓ/ِ( ا٢بديث مركم عن أنس كعن زيد بن ثابت. حديث أنس: أخرجو ىناد )ِ)

[، ُٕٔزيد بن ثابت: أخرجو الطيالسي ] (. حديثَّٕ/ٔ[، كأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )ِْٓٔ]
[، ُْٖٗ[، كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]َٖٔ[. كابن حباف ]َُْٓ[، كابن ماجو ]َُِٗٓكأٞبد ]
[. قاؿ العراقي ُب )ا٤بغِب عن ٞبل األسفار( ٖٓٓٗ[، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ُُْٔكٛباـ ]
 جيد". (: "أخرجو ابن ماجو من حديث زيد بن ثابت بإسناد ُِّٕ)ص:

 (.ّٖٗ/ ٓ( انظر: فتح البارم، البن حجر )ّ)
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 من أعطاه اهلل إف المكثرين ىم المقلوف يـو القيامة، إالَّ كُب ا٢بديث: ))
 .(ُ)((اا، فنفح فيو يمينو وشمالو وبين يديو ووراءه، وعمل فيو خيرً خيرً 

مقتضية للحرص على كمن أدؿ اآليات على أف حب ا٤باؿ غريزة ُب النفس 
ُِٖد٠نَ حمس: قولو  -الذم ىو البخل-ا٤بنع  ٍْ ُٙ ْ ُٗ ال ُٞ  َّ ِ وَٕه

ُ
ِصِٝ ٌَأ ٍْ ْٚ ي٠َُق ُطحٍّ َج َ٘  ىجسَو

 [.ٗ]ا٢بشر:
كبغض  ،فيما يغلب عليها من حب ا٤باؿفا٤بوفق من يوؽ شح نفسو فيخالفها 

 .بالسعادتْب، كىو الفائز  اإلنفاؽ
 :كمن اآليات الٍب ٙبذر من حب ا٤باؿ مع ا٢برص كالطمع قولو 

َاَث حمس ُز٠َُٖن إَتَّ
ْ
ة  َودَأ ًّٙ َ ْزًَل ل

َ
ةَل ُخجًّة َِمًّة  Cأ َٙ ْ أم:  [،َِ-ُٗ]الفجر: ىجسDَوَُتِج٠ََّن ال

رُْض َدَكًّ َدَكًّ حمس :. ٍب قاؿ ا مع حرص كطمعا كثّبن حبًّ 
َ
ِخ اْْل ٍّْ إٔب  ىجسّلََكٍّ إِذَا ُد

َخدٌ حمس: قولو 
َ
ُٝ أ َُ َوزَةَُ ِ ردع عن أكل الَباث، كىي [، ِٔ-ُِ]الفجر:اآليات  ىجسَوََل ي٠ُز

ب ا٤باؿ؛ فماذا يفيد أكل حقوؽ الغّب عند دخوؿ القرب؟ كماذا ٯبدم حب كعن ح
 ا٤باؿ عند ا٤بآؿ؟ كماذا يفيد النعيم الزائل عند العذاب الدائم؟ 

كعن حب  فينبغي أف يطهر ا٤بسلم نفسو عن أدراف الشح، كأكضار التخلف،
ُخْذ حمس :، كعن سائر األخبلؽ الذميمة. قاؿ اهلل ا٤باؿ الذم كاف التخلف بسببو

 ُ ْٗ َواّلِلٍّ ُٟ َ ٌٚ ل َّ َشَس ْٗ إِنٍّ َغََلدَ ِٟ ِ َنَٖيْ
ّٔ ة وََغ َٟ ِ ْٗ ث ِٟ ْٗ َودَُزّكِي ُٞ ُِر ّٟ ْٗ َغَدًَُح ُتَف ِٟ ِ ْم٠َال

َ
ْٚ أ ِ٘

 ٌٗ ِٙيٌم َنِٖي  [.َُّ]التوبة: ىجسَش
كا٢بق أف شهوة حب ا٤باؿ عمت غالب ا٣بلق حٌب فيًتنوا بالدنيا كزىرهتا، 

ف، كُّا يرضوف، كمن أجلها يغضبوف، كبسببها لها يطلبو ف ،كصارت غاية قصدىم
كم قطعت أرحاـ ُب سبيلها، كسفكت دماء بسببها، ف .يوالوف، كعليها يعادكف

ككقعت فواحش من أجلها، كنزلت القطيعة كحل ت البغضاء، كفػيرٍّؽ بْب األخ كأخيو، 
 .كتقاتل األب مع ابنو، كتعادل األصحاب كا٣ببلف

                                                

[. كا٤براد بػػػ: )ٲبينو كمشالو( ما سبق أنو ٝبيع كجوه ا٤بكاـر ْٗ[، مسلم ]ّْْٔ( صحيح البخارم ]ُ)
 كا٣بّب. ك)نفح( با٢باء ا٤بهملة، أم: ضرب يديو فيو بالعطاء كالنفح: الرمي كالضرب.
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أنو  ، عن رسوؿ اهلل  عمرك بن العاص عن عبد اهلل بنكُب ا٢بديث: 
، أي قـو أنتم))قاؿ:  قاؿ عبد الرٞبن بن  ((،؟إذا فتحت عليكم فارس والرـو
أو غير ذلك، تتنافسوف، )): : نقوؿ كما أمرنا اهلل، قاؿ رسوؿ اهلل  عوؼ

ثم تتحاسدوف، ثم تتدابروف، ثم تتباغضوف، أو نحو ذلك، ثم تنطلقوف في 
 .(ُ)((، فتجعلوف بعضهم على رقاب بعضمساكين المهاجرين

أف اإلٲباف ليس باالدعاء، كإ٭با ىو ٦بموعة من  كقد بْب ا٢بق 
الصفات ينبغي أف يتصف اإلنساف حٌب يكوف مؤمننا، كمنها: بذؿ ا٤باؿ، قاؿ اهلل 

 :ِإَوَذا دُ حمس ْٗ ُٟ ُ وَِجَْٖخ ٠ُُُٖبُ َٚ إِذَا ذَُِْر اّلِلٍّ ِي ٠َُِٜ٘ن اَّلٍّ ْؤ ُٙ ْ ة ال َٙ ُٝ إِجٍّ ْٗ آيَةدُ ِٖيَْخ َنَٖيِْٟ
٠َُن  ْٗ َحَذ٠َُكٍّ ِٟ ِ ةًٛة َولََعَ َربّ َٙ ْٗ إِي ُٟ ٠َن  2َزاَدتْ ُِ ْٗ ُحٍِْٜ ُٞ َٜة ة َرزَْر ٍّٙ ََلةَ َوِم ٠َن الػٍّ ُٙ َٚ يُِِي ِي  3اَّلٍّ

ة ًِّ ٠َُٜن َخ ْؤِ٘ ُٙ ْ ُٗ ال ُٞ  َّ ِ وَٕه
ُ
ٍّ حمس[، ْ-ِ]األنفاؿ: ىجسأ اءِ َوالَّضٍّ ٍّ ٠َن ِِف الَّسٍّ ُِ َٚ ُحٍِْٜ ِي ]آؿ  ىجساءِ اَّلٍّ

كُب ذلك إشارة إٔب أف النفوس ٯبب أف تكوف كرٲبة مهما أّب  عليها  [،ُّْعمراف:
َْ حمسُب آية أخرل:  الفقر، كأف تتعو دى اإلحساف بقدر الطاقة، كما قاؿ  ِِلٍُِْٜ

 ُ ة آدَةهُ اّلِلٍّ ٍّٙ َْ ِم ُٝ ٌَُْٖيٍِْٜ ْٚ ُُِدَر َنَٖيِْٝ رِزُُْ َ٘ ْٚ َشَهذِِٝ َو ِ٘  [. ٕطبلؽ:]ال ىجسُذو َشَهٍح 
كلذلك فإنك ترل أف الشارع جعل من أىم عبلمات التقول: بذؿ ا٤باؿ، 

اتقوا الظلم، )) :كإعانة احملتاج، ٧بذرنا من الشح، مبيننا عاقبتو، فقاؿ 
فإف الشح أىلك من كاف قبلكم،  ؛فإف الظلم ظلمات يـو القيامة، واتقوا الشح

 .(ِ)((واستحلوا محارمهم ،حملهم على أف سفكوا دماءىم
كقد كضع اإلسبلـ ضوابط للمعامبلت ا٤بالية، فأحل البيع، كحـر الربا، كالرشوة، 

 ،كالتلبيس ، كا٢بلف الكاذب،(ّ)كالغش، كا٣بداع، كالتزكير، كالتغرير، كا٤بكر، كا٤بكس
                                                

 [.ِِٔٗ( صحيح مسلم ]ُ)
 [.ِٖٕٓ]صحيح مسلم ( ِ)
ا٤بكس، بفتح ا٤بيم كسكوف الكاؼ بعدىا مهملة، كىو من يتؤب الضرائب الٍب تؤخذ من الناس بغّب  (ّ)

صاحب ا٤بكس ىو الذم يأخذ من التجار إذا مركا مكسنا باسم العشر، " (:شرح السنة) . كُبحق
و فهو ٧بتسب فأما الساعي الذم يأخذ الصدقة، كمن يأخذ من أىل الذمة العشر الذم صو٢بوا علي

 =(، ك٫بوه ُب )معآب السنن(ُٔ-َٔ/َُشرح السنة، البغوم )". ما ٓب يتعد فيأٍب بالتعدم كالظلم
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كأكل  ،(ُ)كالبخس ُب ا٤بيزاف ،ُب الكيل التطفيف، ك الغلوؿ كاالختبلسك  كا٣بيانة،
األكصاؼ ك  األفعاؿ هذه، ف(ِ)كهنى عن التبذير كاإلسراؼأمواؿ الناس بالباطل، 

                                                                                                                            

كا٤بكاس من فيو شبو من : "قاؿ ا٢بافظ الذىيب  (.ُِِْ/ٔ(، كانظر: مرقاة ا٤بفاتيح )ٓ/ّ)=
كصاحب  قاطع الطريق، كىو من اللصوص. كجايب ا٤بكس ككاتبو كشاىده كآخذه من جندم كشيخ

قد جاء بياف ذلك  (.ُُٔالكبائر، للذىيب )ص: ".ركاية شركاء ُب الوزر آكلوف للسحت كا٢براـ
 مفصبل ُب كتاب: )هنج األبرار ُب اجتناب ما توعد عليو بالنار(.

إف التطفيف من الصفات الذميمة، كا٣بصاؿ القبيحة، كىو من كبائر الذنوب ا٤بتوعد عليها بالعذاب ُب  (ُ)
، كىو شعيب  لسنة، كىو أكل ألمواؿ الناس بالباطل، كقد أرسل اهلل الكتاب كا ألجل  رسوالن

التحذير من ىذه ا٣بصلة الٍب تفشت ُب قومو، فدعاىم إٔب اإلٲباف، كترؾ ما ىم عليو من ىذه الفعلة 
ت القبيحة، فلما أبوا أىلكهم بسوء فعلهم من ٖبس ا٤بكياؿ كا٤بيزاف. كألٮبية ىذا ا٤بوضوع فقد جاء

، كىو ا٤بوضوع األبرزي ُب السورة؛ فلذلك كانت التسمية للسورة  )سورة ا٤بطففْب( مصد رةن بتحذيرو بالغو
ر من التطفيف، كتأمر بإيفاء ا٤بكياؿ كا٤بيزاف، كتنهى عن التطفيف  ُّذا االسم. كمن اآليات الٍب ٙبذٍّ
ِٗ إَِلٍّ ثِةٍّٕ حمس :فيهما قولو  ةَل اِْلَتِي َ٘ َرُب٠ا  ِْ ِٙزَياَن َوََل َت ْ َٔ َوال يْ َٓ ْو٠ٌُا إْ

َ
هُ َوأ ُطدٍّ

َ
ُٚ َخَّتٍّ َحجَُْٖو أ ْخَص

َ
َِّت ِِهَ أ

 
َ
ِ أ ِد اّلِلٍّ ْٟ ْٗ ٌَةْنِدل٠ُا َول٠َْ ََكَن َذا ُُْرَّب َوبَِه ة ِإَوَذا ُُُْٖذ َٟ ًصة إَِلٍّ ُوْشَه ٍْ ًُ َج ِ ْٗ ثِةِِْْٕصِؿ ََل َُٛسّٖ ْو٠ٌُا َذُِٕس

 ٍّْ ْٗ دََذ ْٗ ثِِٝ ََٕهٍُّٖس ةُز كقد جاء بياف ذلك مفصبل ُب كتاب: )هنج األبرار  [.ُِٓ]األنعاـ: ىجسُرونَ َوغٍّ
 ُب اجتناب ما توعد عليو بالنار(.

، كىو من األمراض االجتماعية كاالقتصادية ا٣بطّبة الٍب  (ِ) ال ٱبفى أف اإلسراؼ ُب اإلنفاؽ خيليقه مذمـو
ائدة، كيؤثر على طبقات اَّتمع هتدد األمم كالشعوب؛ فإف  البذخ كالَبؼ ىدره للماؿ ُب غّب ف

، كقصد السمعة كالرياءعن تسببو ُب معاصي ك٨بالفات،   فضبلن األخرل من الفئة ا٤بتوسطة كالفقّبة. 
كالتقصّب ُب طلب ا٢بق، كالتكاسل عن أداء الطاعات، كقد يؤدم إٔب تضييع كثّب من ا٢بقوؽ 

 فلة عن اآلخرة. كقد ٠بى اهلل كالواجبات، من حيث االنشغاؿ ٗبلذات الدنيا كنعيمها، كالغ
ـِيِ حمس: رين للماؿا٤ببذٍّ  َية ألهنم يفسدكف نظاـ ا٤بعيشة بإسرافهم، كيكفركف [؛ ِٕ]اإلسراء: ىجسإِْخ٠َاَن الظٍّ

يَْفةنُ حمسضعها ُب مواضعها باالعتداؿ، كلذلك قاؿ عقبو: عدـ ك ك  ،النعمة بعدـ حفظها لَِرّبِِٝ  َوََكَن الظٍّ
٠ًرا ٍُ ع أعمالو ُب الباطل، بلؿ كاإلضبلؿ، فقد ضي  يطاف يعمل، كأعمالو كلها ُب الض  الش إف  أم: " ،ىجسَْ

ع ر يضيٍّ لرسوخو ُب نفسو. كا٤ببذٍّ  ؛عليو ضارو ، ُب ذلك كقد كاف ٲبكنو أف ٯبعلها ُب ا٣بّب. كىو جاد
عليو؛  أموالو ُب الباطل، كقد كاف ٲبكنو أف ٯبعلها ُب ا٣بّب. كقد أخذت عادة التبذير ٖبناقو كاستولت

٤بشاركتو لو ُب كصفو، كمشاركة األخ ألخيو. كىو أخوه بامتثالو ألمره، كصحبتو  ؛فهو أخو الشيطاف
(، كانظر: ِّْ/ُآثار ابن باديس ) لو ُب ا٢باؿ كُب ا٤بآؿ، كُب سوء العاقبة ُب العاجل كاآلجل.

(، د. عبد القادر انظر ذلك مفصبلن ُب كتاب: )عقبات ُب طريق ا٥بدايةك  (.َِٓ/ُُتفسّب ا٤بنار )
 (.ّٖٖ-٧ٖٓٓبمد ا٤بعتصم دٮباف )ص:
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؛ ألف  طهارة نفًسو  عقيدتو كإٲبانو كتسبة من مالقبيحة ال تكوف خيليقنا للمسلم ٕباؿو
تلك تجانس مع ، كاإلٲباف يقتضي العمل الصاّب، كحسن ا٣بلق، كال يباهلل 

 األخبلؽ الذ ميمة.ك  األفعاؿ
 ،كالتقول دؽ ُب ا٤بعاملة كالربٍّ جار على الصٍّ جاءت التشريعات ٙبثُّ الت كقد

قاؿ:  عن أيب ىريرة  :جاء ُب ا٢بديث ، كماضليلتنهى عن الغش كا٣بداع كالت  ك 
 .(ُ)((عن بيع الحصاة، وعن بيع اْلَغَرر  نهى رسوؿ اهلل))

 عن )بيع ا٢بصاة( ك)بيع الغرر(.  : "هني النيب  قاؿ اإلماـ النوكم
 ففيو ثبلث تأكيبلت: أما )بيع ا٢بصاة( 

: أف يقوؿ: بعتك من ىذه األثواب ما كقعت عليو ا٢بصاة الٍب أرميها، أحدىا
 أك بعتك من ىذه األرض من ىنا إٔب ما انتهت إليو ىذه ا٢بصاة.

 : أف يقوؿ: بعتك على أنك با٣بيار إٔب أف أرمي ُّذه ا٢بصاة. والثاني 
فيقوؿ: إذا رميت ىذا الثوب : أف ٯبعبل نفس الرمي با٢بصاة بيعنا، والثالث

 با٢بصاة فهو مبيع منك بكذا.
كأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصوؿ كتاب البيوع، كيدخل فيو  

، كاَّهوؿ، كما ال يقدر على  مسائل كثّبة غّب منحصرة، كبيع اآلبق، كا٤بعدـك
، كاللنب ُب الضرع، تسليمو، كما ٓب يتم ملك البائع عليو، كبيع السمك ُب ا٤باء الكثّب

كبيع ا٢بمل ُب البطن، كبيع بعض الصربة مبهمنا، كبيع ثوب من أثواب، كشاة من 
 . (ِ)شياه، كنظائر ذلك. ككل ىذا بيعو باطل؛ ألنو غرر من غّب حاجة"

 . (ّ)((نهى عن النَّْجش)) :أف النيب  كعن ابن عمر 

                                                

 [.ُُّٓ]( صحيح مسلم ُ)
 (.ُٔٓ/َُ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ِ)
 [.ُُٔٓ[، مسلم ]ّٔٗٔ، ُِِْ( صحيح البخارم ]ّ)
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ها كليس لو رغبة ُب ك)النجش(: ىو أف يزيد اإلنساف ُب ٜبن السلعة أك ٲبدح
شرائها، كلكن يريد خداع غّبه.. إٔب غّب ذلك من البيوع ا٤بنهي عنها؛ ٤با فيها من 

 ا٣بداع كالتضليل كالكتماف كالظلم. 
الواجب على مىن باع سلعةن فيها عيبه أف ييبْبٍّ ىذا العيب للمشَبم كال ك 
 ؿ اهلل قاؿ: ٠بعت رسو   عن عقبة بن عامر ، كما جاء ُب ا٢بديث:يكتمو

إال  ا فيو عيبٌ المسلم أخو المسلم، وال َيِحلُّ لمسلم باع من أخيو بيعً ))يقوؿ: 
َنُو لو فإذا بْب  العيب برأ البائع ُب الدنيا كاآلخرة، كليس للمشَبم ا٢بقُّ ُب ردٍّ  .(ُ)((بَػيػَّ

سلعة، السلعة إال إذا رضي البائع، فأقالىو بيعتو، أم ا إذا ٓب ييبْبٍّ البائع عيبى ال
 فللمشَبم الردُّ.

متكامل، يعمل على إعانة  نظاـ االقتصادم اإلسبلمي كا٢باصل أف النظاـ
احملتاجْب من غّب استغبلؿ ٥بم، كما أنو يقرر عقاب من يأكل أمواؿ الناس بالباطل 
ٗبا يكوف زجرنا لو، حٌب ال يعود إٔب فعلو، كليكوف عربة لغّبه، كردعنا ٤بن تسوؿ لو 

كالقاعدة: أف الصدؽ أساس ُب التعامل، فبل ؿ الناس بغّب كجو حق. نفسو أكل أموا
كال سيما مع -ينبغي أف يتصف ا٤بؤمن ٗبا يقابل الصدؽ من الكذب كالغش كا٣بداع 

 .-ا٢باجة إٔب البياف
أو قاؿ: حتى -البَػيػَّْعاف بالخيار ما لم يَػتَػَفرَّقَا، فقد جاء ُب ا٢بديث: ))

يػََّنا بورؾ لهما في بيعهما، وإف كتما وكذبا محقت بركة فإف صدقا َوبػَ  -يَػتَػَفرََّقا
. كا٤بعُب: إف كتما شيئنا ٩با ٯبب اإلخبار بو شرعنا كاف ذلك من الغش (ِ)((بيعهما

 كا٣بداع، كإخفاء ا٢بقيقة.
 

  
                                                

[، كقاؿ: "صحيح ُِِٓ[، كا٢باكم ]ٕٕٖ[، كالطربا٘ب ]ُّٖ[، كالركيا٘ب ]ِِْٔ( أخرجو ابن ماجو ]ُ)
 [. َُّْْٕب"، ككافقو الذىيب. كأخرجو أيضنا: البيهقي ]على شرط الشيخ

 [.ُِّٓ[، مسلم ]َُُِ، َِِٖ، َِٕٗ( صحيح البخارم ]ِ)
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 سادًسا: السرقة:
خِ حمس : اهلل قاؿ

َ
ِٔ أ ةيََح ِِف رَْخ َِ َٔ الّصِ ْٗ َجَه ةزِِٞ َٟ ْٗ ِِبَ ُٞ َز ٍّٟ ة َج ٍّٙ ذٍَّن ُمَؤذٌِّن ٌََٖ

َ
ٍّٗ أ يِٝ ُث

ْٗ لََصةر٠َُُِن  ة إْهُِْي إٍُِّٛس َٟ ُذ حٍّ
َ
ُِِدوَن  :6خ ٍْ ةذَا َت َ٘  ْٗ ِٟ ْرَج٠ُٖا َنَٖيْ

َ
ُِِد ُغ٠َاَع  ;6َُةل٠ُا َوأ ٍْ َُةل٠ُا َج

 ٌٗ َٛة ثِِٝ زَِخي
َ
ُٔ ثَهٍِْي َوخ ْٚ َجةَء ثِِٝ ِّمْ َٙ ِ ِّ َول ِٖ َٙ ْ ذُ  >6ال ْٙ ْد َنِٖ َِ َٕ ِ ِصَد َُةل٠ُا دَةّلِلٍّ ٍْ َٜة َِلُ ة ِجبْ َ٘  ْٗ

ٍّٜة َشةرِرَِي  ُْ ة  َ٘ رِْض َو
َ
 [.ّٕ-َٕ]يوسف: ىجس=6ِِف اْْل

فإف كاف الغلوؿ إف ٩با يندرج ٙبت مفهـو ا٣بيانة: السرقة كالنهب كالغلوؿ. 
 ، مطلق ا٣بيانة فهو أعم من السرقة، كإف كاف من ا٤بغنم خاصة فبينو، كبينها عمـو

 .-ف الغلوؿ مفصبلن كسيأٌب تعري-. (ُ)كخصوص من كجو
ما كقف عليو ٩با صرح بأنو من الكبائر، فذكر  كقد ذكر ا٢بافظ ابن حجر  

 ما يندرج ٙبت اسم ا٣بيانة من ٫بو: النهبة كالغلوؿ.
فهذا ٝبيع ما كقفت عليو ٩با كرد التصريح بأنو من الكبائر أك من : "قاؿ 

كُب بعضو  ،د تتبعتو غاية التتبعكق .اكموقوفن  ،امرفوعن  ،اكضعيفن  ،اصحيحن  ،أكرب الكبائر
كالتسبب ُب لعن الوالدين كىو داخل ُب   ،كيدخل ُب عمـو غّبه ،اما كرد خاصًّ 

 ،كالزنا ٕبليلة ا١بار كىو داخل ُب الزنا ،كقتل الولد كىو داخل ُب قتل النفس ،العقوؽ
 .(ِ)......اْب"كيدخل ا١بميع ُب السرقة ،كاسم ا٣بيانة يشملو ،كالنهبة كالغلوؿ

كذلك أف ىذه اليد ا٣ببيثة  ،قطع يد السارؽ من ىدم القرآف للٍب ىي أقـوك 
كتكتسب ُب كل ما يرضيو من امتثاؿ أكامره  لتحق ا٢بق،  ا٣بائنة، الٍب خلقها اهلل

كاجتناب هنيو، كا٤بشاركة ُب بناء اَّتمع اإلنسا٘ب، فمدت أصابعها ا٣بائنة إٔب ماؿ 
قوة البطش ا٤بودعة فيها ُب ا٣بيانة كالغدر، كأخذ الغّب لتأخذه بغّب حق، كاستعملت 

أمواؿ الناس على ىذا الوجو القبيح، يد ٪بسة قذرة، ساعية ُب اإلخبلؿ بنظاـ 
اَّتمع، إذ ال نظاـ لو بغّب ا٤باؿ، فعاقبها خالقها بالقطع كاإلزالة ؛ كالعضو الفاسد 

ا لو من البدف كتطهّبن  إبقاء على ؛الذم ٯبر الداء لسائر البدف، فإنو يزاؿ بالكلية
                                                

 (.ِْٔ/ٕ) طرح التثريب ُب شرح التقريبانظر:  (ُ)
 (.ُّٖ/ُِفتح البارم ) (ِ)
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ا٤برض، كلذلك فإف قطع اليد يطهر السارؽ من دنس ذنب ارتكاب معصية السرقة، 
 .(ُ)بالقطع عن السرقة  مع الردع البالغ

ُ حمس :كقاؿ اهلل  َراَك اّلِلٍّ
َ
ة أ َٙ ِ َٗ َبْيَ اَلٍّةِس ث ِ َِلَْدُس َّ ِٓذَةَب ثِةِْلَ َّ إْ َْٛزَْلَة إَِِلْ

َ
إٍِّٛة خ

 ْٚ ة َوََل دَُس ًٙ ة  105لَِْٖخةنَِِٜي َخِػي ًٙ ٠ًرا رَِخي ٍُ َ ََكَن َد َ إِنٍّ اّلِلٍّ َوََل َُتَةدِْل  106َواْشَذْيٍِرِ اّلِلٍّ
ة  ًٙ ثِي

َ
اًٛة أ ْٚ ََكَن َخ٠ٍّ َ٘ َ ََل ُُيِتَّ  ْٗ إِنٍّ اّلِلٍّ ُٟ َص ٍُ جْ

َ
َٚ ََيَْذة٠َُٛن خ ِي ِٚ اَّلٍّ َٚ  107َن ِ٘ ٠َن  ٍُ يَْصذَْخ
٠نَ  ٍُ ة  اَلٍّةِس َوََل يَْصذَْخ َٙ ِ ُ ث ٠ِْل َوََكَن اّلِلٍّ َِ َٚ إْ ِ٘ ة ََل يَرََْض  َ٘ ْٗ إِذْ يُبَّيِذ٠َُن  ُٟ َه َ٘  ٠َ ُٞ ِ َو َٚ اّلِلٍّ ِ٘

٠َُٖن َُمِيًفة  َٙ ْٗ  108َحْه ُٟ َ َخْٜ َةدُِل اّلِلٍّ ُِ  ْٚ َٙ جَْية َذ ْٗ ِِف اِْلََيةةِ الَّ ُٟ ْٗ َخْٜ ُؤََلءِ َجةَدَْلُ َٞ  ْٗ جُْذ
َ
ة خ َٞ

 َ٘ ْم 
َ
حِ أ َ٘ ْٗ َوكِيًَل ي٠ََْم إَِِْية  [.َُٗ-َُٓ]النساء: ىجس109ْٚ يَُس٠ُن َنَٖيِْٟ

ةحمس :اهلل  قوؿ كقد نزؿ ًٙ ْٚ لَِْٖخةنَِِٜي َخِػي ُب طعمة  [َُٓلنساء:]ا ىجسَوََل دَُس
 .بن أبّبؽ، كاف عنده درع فخاهنا

قاؿ:    حاًب من طريق العوُب عن ابن عباسأخرج ابن جرير كابن أيبفقد 
فأظىن   ،فسرقت درع ألحدىم ،ُب بعض غزكاتو مع النيب  ا من األنصار غزكاإف نفرن 

فقاؿ: إف طعمة بن  فأتى صاحب الدرع رسوؿ اهلل  ،(ِ) من األنصارُّا رجبلن 
 ،فلما رأل السارؽ ذلك عمد إليها فألقاىا ُب بيت رجل برمء، أبّبؽ سرؽ درعي

 ،جد عندهكستو  ،كقاؿ لنفر من عشّبتو: إ٘ب غيبت الدرع كألقيتها ُب بيت فبلف
 ،كإف سارؽ الدرع فبلف ،فقالوا: يا نيب اهلل إف صاحبنا برمء فانطلقوا إٔب النيب 

فإنو إف ال  ،كجادؿ عنو ،صاحبنا على رؤكس الناسفاعذر  ،اكقد أحطنا بذلك علمن 
 فأنزؿ اهلل ،فربأه كعذره على رؤكس الناس اهلل فقاـ رسوؿ  ،يعصمو اهلل بك يهلك

: َْٛزَْلَ حمس
َ
ُ إٍِّٛة خ َراَك اّلِلٍّ

َ
ة أ َٙ ِ َٗ بَْيَ اَلٍّةِس ث ِ َِلَْدُس َّ َِٓذةَب ثِةِْلَ َّ إْ  [. َُٓ]النساء: ىجسة إَِِلْ

ةحمس : يقوؿ: ٗبا أنزؿ اهلل إليك إٔب قولو ًٙ ثِي
َ
اًٛة أ ٍب قاؿ للذين أتوا   [.َُٕ]النساء: ىجسَخ٠ٍّ

                                                

 (.ّّ-ِّ/ّبتصرؼ يسّب عن )أضواء البياف( )( ُ)
انظر:  إذا اهتمو. :-بالطاء كالظاء-ك)اظ ن و(  (اط ن و) :يقاؿ: منو .التهمة :ةي(اٍلميتػ هىم، ك)الظٍّن   :()الظ ًنْبي  (ِ)

 (.َُِٔ/ٔالصحاح، للجوىرم، مادة: )ظن( )
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َٚ اَلٍّةِس حمس :ليبلن  اهلل رسوؿ  ِ٘ ٠َن  ٍُ  ىجسَوكِيًَل حمس  :  ولوق إٔب [.َُٖ]النساء: ىجسيَْصذَْخ
 .(ُ)ٯبادلوف عن ا٣بائنْب مستخفْب أتوا رسوؿ اهلل الذين  :يعِب ،[َُٗ]النساء:

ةحمس :"فإف قيل: ٓب قاؿ :قاؿ اإلماـ الرازم  ًٙ ثِي
َ
اًٛة أ مع أف الصادر عنو  ىجسَخ٠ٍّ

أنو كاف ُب طبع ذلك الرجل ا٣بيانة  خيانة كاحدة كإٍب كاحد؟ قلنا: علم اهلل 
اإلٍب الكثّب، فذكر اللفظ الداؿ على ا٤ببالغة بسبب ما كاف ُب طبعو من ا٤بيل الكثّبة ك 

كنقب  ،كارتد ،ما ركيناه أنو بعد ىذه الواقعة ىرب إٔب مكة :إٔب ذلك، كيدؿ عليو
فسقط ا٢بائط عليو كمات، كمن كاف خاٛبتو كذلك ٓب  ،حائط إنساف ألجل السرقة

أف يدفع السرقة عنو كيلحقها   طلب من النيب  :ايشك ُب خيانتو، كأيضن 
كأراد  ، كمن حاكؿ إبطاؿ رسالة الرسوؿ باليهودم، كىذا يبطل رسالة الرسوؿ 

 .(ِ)با٤ببالغة ُب ا٣بيانة كاإلٍب"  إظهار كذبو فقد كفر، فلهذا ا٤بعُب كصفو اهلل

ْٗ حمس" : "قولو  :قاؿ الز٨بشرم ك  ُٟ َص ٍُ جْ
َ
ٱبونوهنا با٤بعصية،   :ىجسََيَْذة٠َُٛن خ

ْٗ حمس:  ولوكق َصُس ٍُ جْ
َ
ْٗ ََّتَْذة٠َُٛن خ ْٜذُ ُْ  ْٗ ٍُّٛس

َ
ُ خ َٗ اّلِلٍّ جيعلت معصية  [.ُٕٖ]البقرة: ىجسَنِٖ

العصاة خيانة منهم ألنفسهم، كما جعلت ظلمنا ٥با؛ ألف  الضرر راجع إليهم. فإف 
ْٗ حمسك ىجسلَِْٖخةنِِٜيَ حمس :قلت: ٓب قيل ُٟ َص ٍُ جْ

َ
: ككاف السارؽ طعمة كحده؟ قلت ،ىجسََيَْذة٠َُٛن خ

 لوجهْب: 
 : أٌف بِب ظفرو شهدكا لو بالرباءة كنصركه، فكانوا شركاء لو ُب اإلٍب.أحدىما
: أنو ٝبع؛ ليتناكؿ طعمة ككل من خاف خيانتو، فبل ٚباصم ٣بائن قط، والثاني

 كال ٘بادؿ عنو.

                                                

الدر ا٤بنثور  (،َُّٔ/ْ) البن أيب حاًب ،(، تفسّب القرآف العظيمُٕٔ/ٗالطربم ) ( انظر: تفسّبُ)
(، ُُُ/ِ(، الوسيط، للواحدم )ِٖٓ/ُف )النكت كالعيو  (،َْٓ/ِ(، تفسّب ابن كثّب )ِٕٔ/ِ)

 (.ُِٓ/ِ(، بصائر ذكم التمييز )ِِٖ(، نزىة األعْب النواظر )ص:ْٓٔ/ُزاد ا٤بسّب )
 (.ُِّ/ُُ) مفاتيح الغيب (ِ)
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ةحمسفإف قلت: ٓب قيل:  ًٙ ثِي
َ
اًٛة أ ا٤با من ع  كاف اهللعلى ا٤ببالغة؟ قلت:   ىجسَخ٠ٍّ

راط ُب ا٣بيانة كركوب ا٤بآٍب، كمن كانت تلك خاٛبة أمره ٓب يشك ُب طعمة باإلف
 حالو.

"  .(ُ)كقيل: إذا عثرت من رجل على سيئةو فاعلم أف ٥با أخواتو
كٲبكن أف ٰبمل على ٦برد ُب )حاشيتو على الكشاؼ(: " قاؿ الطييب 

 ٣بلقكأف تلك السرقة كانت عظيمة بالغة حدىا حٌب خوطب بسببها أفضل ا ،ا٤ببالغة
  بقولو: ةحمس ًٙ ْٚ لَِْٖخةنَِِٜي َخِػي  .(ِ)"ىجسَوََل دَُس

  .كإرداؼ ا٣بواف باألثيم قيل: للمبالغة
 ،كقيل: إف األكؿ باعتبار السرقة أك إنكار الوديعة، كالثا٘ب باعتبار هتمة الربمء

ألهنا سبب  ؛كقدمت صفة ا٣بيانة على صفة اإلٍب .كركم ذلك عن ابن عباس 
 .(ّ)عهما كاف كذلك، أك لتواخي الفواصل على ما قيللو، أك ألف كقو 

كيتبْب لك ٩با تقدـ: الصلة بْب ا٣بيانة ُب عمـو معناىا، كبْب السرقة كما يندرج 
 ٙبتها، كأف ا٣بيانة تشملها.

السْب كالراء : "قاؿ ابن فارس  السرقة ُب اللغة: أخذ الشيء خفية.ك 
 . (ْ)"كالقاؼ أصل يدؿ على أخذ شيء ُب خفاء كسَب

سىرىؽى يىٍسًرؽي  :يقاؿ ،الس رقىة، كىو ُب األصل مصدر :الس رىؽ بالتحريك ٗبعُبك 
 .(ٓ)اسىرىقن 

ذكر  حرز مثلو، بشركط منما ليس لو أخذه ُب خفاء أخذ كُب االصطبلح:  
 الفقهاء.

                                                

 (.ّٔٓ -ِٔٓ/ُ) الكشاؼ( ُ)
 (.ُْٗ/ٓ) ُب الكشف عن قناع الريب )حاشية الطييب على الكشاؼ( فتوح الغيب (ِ)

 (.ُّٓ/ّ) ركح ا٤بعا٘ب( ّ)
 (.ُْٓ/ّ( مقاييس اللغة، مادة: )سرؽ( )ْ)
 (.ِّٔ/ِ( انظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، مادة: )سرؽ( )ٓ)
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أخذ ما ليس لو أخذه ُب خفاء، كصار ذلك ُب : السرقة: قاؿ الراغب 
 .(ُ)[على كجو ٨بصوص] ،وضع ٨بصوص، كقدر ٨بصوصرع لتناكؿ الشيء من مالش  

أخذ الشيء أك ا٤باؿ خفية من حرز مثلو ببل كقاؿ ٝبع من الفقهاء: السرقة: 
  .اا ظلمن كونو عمدن   :شبهة. كيعترب ُب اإلٍب

 . (ِ)اكُب القطع كوف ا٤باؿ نصابن  ، ميتىمىو الن كونو ماالن   :كُب الضماف
جنيب ال شبهة فيو أعترب من حرز السرقة: أخذ ماؿ م" :كقاؿ الكفوم 

 . (ّ)"كىو قاصد للحفظ، ُب نومو أك غيبتو ،خفية
أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراىم مضركبة ٧برزة ٗبكاف " :كقاؿ ا١برجا٘ب 

أك حافظ، ببل شبهة، فإذا كانت قيمة ا٤بسركؽ أقل من عشرة مضركبة ال يكوف سرقة 
 : بد بو على بائعو، كعند الشافعيُب حد القطع، كجعل سرقة شرعنا، حٌب يرد الع

ا يقطع ٲبْب السارؽ بربع دينار، حٌب سأؿ الشاعر ا٤بعرم اإلماـ ٧بم    :دن
 مػػػا با٥با قطعت ُب ربع دينار؟!          يد ٖبمس مئْب عسػػػجد كديت  

 .(ْ)ُب ا١بواب: ٤با كانت أمينة كانت ٜبينة، فلما خانت ىانت  فقاؿ ٧بمد
 .(ٓ) طت حرمتها بعد عز الصيانة. فافهم حكمة البارمذؿ ا٣بيانة أسقف

الردع كعدـ  :ا١بزاء على السرقة جزاء يقصد منو :فحكمة مشركعية القطع
ا كلكنو استصبلح. كضل من حسب القطع تعويضن  ،جزاء ليس بانتقاـ :العود، أم

                                                

 (.ُّٗ(، التوقيف على مهمات التعاريف )ص:َْٖا٤بفردات ُب غريب القرآف، مادة: )سرؽ( )ص: (ُ)
(، حاشية ُْٔ/ْالطالب ) (، أسُب ا٤بطالب ُب شرح ركضُٕٖ/ْ( انظر: حاشيتا قليويب كعمّبة )ِ)

(، فتح القدير ِٕٕ/ِ(، ا٤بهذب )ُٖٕ/ْ(، إعانة الطالبْب )َُِ/ْالبجّبمي على ا٣بطيب )
 (.ُِٗ/ٔ(، كشاؼ القناع )ُٗ/ٖ(، ا٣برشي )ُُِ/ٓ)

 (.ُْٓ( الكليات )ص:ّ)
لبحر الرائق (، اُُِ/ّ(، كانظر: تبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشٍّليب )ُُٖ( التعريفات )ص:ْ)

 (.ّٖٕ/ُ(، ٦بمع األهنر ُب شرح ملتقى األٕبر )ٕٕ/ِ(، درر ا٢بكاـ )ْٓ/ٓ)
 (.ّٗ/ِانظر: البحر ا٤بديد ُب تفسّب القرآف اَّيد ) (ٓ)
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كال ُب  (ُ)(السقط)كليسا ُب  ،عن ا٤بسركؽ، فقاؿ من بيتْب ينسباف إٔب ا٤بعرم
 :(ِ)(اللزكميات)

 ارػعت ُب ربع دينػػػػػا قطػػػػػػا٥بػػػػا بػػػػػم          جدا كديتػػس مئْب عسػػػيد ٖبم 
 :(ّ) كنسب جوابو لعلم الدين السخاكم

 .(ْ)ذؿ ا٣بيانة فافهم حكمة البارم          هاػػػػػانة أغبلىا كأرخصػػػػػػز األمػػػػػع 

 ،(ٓ)ينار لكثرت ا١بنايات على األيدمأف الدية لو كانت ربع د :كشرح ذلك
فظهرت  ،كلو كاف نصاب القطع ٟبسمائة دينار لكثرت ا١بنايات على األمواؿ

 .(ٔ)ككاف ُب ذلك صيانة من الطرفْب ،ا٢بكمة ُب ا١بانبْب
كخص  ،األمواؿ بإٯباب قطع سارقها صاف اهلل  كقد : قاؿ ا٤بازرم

كلسهولة إقامة البينة على  ،النتهاب كالغصبلقلة ما عداىا بالنسبة إليها من ا ؛السرقة
كٓب ٯبعل دية  ،ليكوف أبلغ ُب الزجر ؛كشدد العقوبة فيها .ما عدا السرقة ٖببلفها

ٍب ٤با خانت  ،ا١بناية على العضو ا٤بقطوع منها بقدر ما يقطع فيو ٞباية لليد
 .(ٕ)ىانت

                                                

 ا٤بعرم )سقط الزند(.ديواف  يعِب: (ُ)
 أشهر مؤلفات ا٤بعرم ُب الشعر. )اللزكميات(، كىو يعِب: ديواف: (ِ)
(، كنسب إٔب القاضي َّْ/ّ(، ركح ا٤بعا٘ب )ُّْ/ُعلى شواىد التلخيص ) انظر: معاىد التنصيص (ّ)

(، فتح َُُ/ّ(، تفسّب ابن كثّب )ََّ/ٗانظر: منح ا١بليل شرح ٨بتصر خليل ) .عبد الوىاب 
 (.ُِّ/ُ(، فيض القدير )ٖٗ/ُِالبارم، للحافظ ابن حجر )

 (.َّْ/ّ(، كانظر: ركح ا٤بعا٘ب )ُّٗ/ ٔكالتنوير ) التحرير (ْ)
، لكن الشارع ا٢بكيم غلظ الغـر على األطراؼ (ٓ)  .كقاية للنفوسك  ،ا ٥باحفظن  ؛لسهولة الغـر
 (.ٖٗ/ُِ) فتح البارم (ٔ)
 (.ُِّ /ُ(، فيض القدير )ٖٗ/ُِفتح البارم، للحافظ ابن حجر ) (ٕ)
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عشرة دراىم  كإذا سرؽ العاقل البالغ : أبو حنيفة كأصحابواإلماـ قاؿ قد ك 
كبو . أك ما يبلغ قيمتو عشرة دراىم مضركبة من حرز ال شبهة فيو كجب عليو القطع

  . (ُ) قاؿ ابن مسعود

د ا٤بالكية كا٢بنابلة النصاب الذم يقطع بو السارؽ بالنسبة للدراىم حد  كقد 
ؿ ، أف رسو عن عبد اهلل بن عمر  صح  ٤با ؛ بثبلثة دراىم، أك ما قيمتو ثبلثة دراىم

 .(ِ)((َقَطَع في ِمَجنٍّ ثمنو ثالثة دراىم)) :اهلل 

كال  ،ا يقطع فيور بربع دينار فصاعدن إٔب أنو مقد    الشافعي اإلماـ ذىبك 
 عائشة  :من حديث (الصحيحْب)ثبت ُب . كقد استدؿ ٗبا يقطع فيما نقص منو

 .(ّ)((فصاعًدا راال تُػْقَطُع َيُد السَّاِرِؽ إالَّ في رُْبِع دين)) :قاؿ أف النيب 

 :، أف رسوؿ اهلل عبد اهلل بن عمر  :كقاؿ ُب التوفيق بينو كبْب حديث
كىذاف ا٢بديثاف متفقاف؛ ألف ثبلثة دراىم ُب ((: َقَطَع في ِمَجنٍّ ثمنو ثالثة دراىم))

اثِب  كانت ربع دينار كذلك أف الصرؼ كاف على عهد رسوؿ اهلل   زماف النيب 
 . كا٤بسألة فيها تفصيل ينظر ُب مظانو.(ْ)"عشر درٮبا بدينار

قطع يد السارؽ دكف يد ا٤بختلس كا٤بنتهب كالغاصب؛ ُب حكمة الشارع  كمن
كيكسر القفل،  ،كيهتك ا٢برز ،فإنو ينقب الدكر  ؛ألف السارؽ ال ٲبكن االحتزاز منو

س كال ٲبكن صاحب ا٤بتاع االحَباز بأكثر ٩با قاـ بو، فلو ٓب يشرع قطعو، لسرؽ النا
                                                

داية (، العناية شرح ا٥بَُُ(. مًب بداية ا٤ببتدم )ص:ِّٔ/ِ( ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )ُ)
 (.ٖٕ/ِ(، درر ا٢بكاـ )ْ/ٕ(، البناية شرح ا٥بداية )ّٓٓ/ٓ)

()[. قولو: ٖٕٗٔ، ٕٕٗٔ، ٕٔٗٔ، ٕٓٗٔ( صحيح البخارم ]ِ) بكسر ا٤بيم كفتح ا١بيم  ()ُب ٦ًبىن 
 كتشديد النوف، كىو الَبس، كيقاؿ لو: ٦ًبىن ة بكسر ا٤بيم أيضنا، كًجنىافه كىجينىانىة بضمهما.

[. كالدينار يساكم أربعة غرامات كربع، ُْٖٔ[، مسلم ]ُٕٗٔ، َٕٗٔ، ٖٕٗٔ( صحيح البخارم ]ّ)
، فإف ثبت أف قيمة ا٤بسركؽ  فإذا قبض على سارؽ، فإف القاضي ينظر ُب أسعار الذىب ذلك اليـو
، فقد استحق السارؽ حد القطع،  يـو ا١برٲبة تبلغ قيمة غراـ كربعى ربًع الغراـ من الذىب ذلك اليـو

 ا٤بسركؽ عن ذلك فإنو يستحق التعزير.كإف نقصت قيمة 
(، ُٕٖ/ْ(، حاشيتا قليويب كعمّبة )ُِٔ/ٗ(، كانظر: ٙبفة احملتاج )َُْ/ٔاألـ، لئلماـ الشافعي ) (ْ)

 (.ّْٕ/ُِ(، البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي )َِٕ/ُّا٢باكم الكبّب )
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ا، كعظم الضرر، كاشتدت احملنة بسبب السراؽ، ٖببلؼ ا٤بنتهب بعضهم بعضن 
فإف ا٤بنتهب: ىو الذم يأخذ ا٤باؿ جهرة ٗبرأل من الناس، فيمكنهم أف ، كا٤بختلس

، أك يشهدكا لو عند ا٢باكم.  يأخذكا على يديو، كٱبلصوا حق ا٤بظلـو
الكو كغّبه، فبل ٱبلو كأما ا٤بختلس: فإنو إ٭با يأخذ ا٤باؿ على حْب غفلة من م

من نوع تفريط ٲبكن بو ا٤بختلس من اختبلسو، كإال فمع كماؿ التحفظ كالتيقظ ال 
ٲبكنو االختبلس، فليس كالسارؽ، بل ىو با٣بائن أشبو. كأيضان فا٤بختلس إ٭با يأخذ 

ا، فإنو الذم يغافلك كٱبتلس متاعك ُب حاؿ ٚبليك ا٤باؿ من غّب حرز مثلو غالبن 
 ا، فهو كا٤بنتهب.ن حفظو، كىذا ٲبكن االحَباز منو غالبن كغفلتك ع ،عنو

كأما الغاصب، فاألمر فيو ظاىر، كىو أكٔب بعدـ القطع من ا٤بنتهب. كإذا ٓب 
تقطع يد ىؤالء، يكف عدكاهنم بالضرب كالنكاؿ كالسجن الطويل، كالعقوبة بأخذ 

 .(ُ)ا٤باؿ
، وال ليس على خائن))قاؿ:  عن النيب   عن جابركُب ا٢بديث: 

 .(ِ)((منتهب، وال مختلس قطع
كىو أف يؤٛبن على  ،ىو اسم فاعل من ا٣بيانة ((خائن")) : قاؿ ابن ا٥بماـ

 ،أك ينكر أنو كاف عنده كديعة ،كيدعي ضياعو ،شيء بطريق العارية كالوديعة فيأخذه
 ألنو قد كاف ُب يد ا٣بائن كحرزه ال ؛بقصور ا٢برز (ا٥بداية) :كعليو صاحب .أك عارية

حرز ا٤بالك على ا٣بلوص كذلك ألف حرزه كإف كاف حرز ا٤بالك فإنو أحرزه بإيداعو 
  .(ّ)عنده لكنو حرز مأذكف للسارؽ ُب دخولو

                                                

 (.ُّٔ/ٕلتو )(، كانظر: الفقو اإلسبلمي كأدْٕ/ِإعبلـ ا٤بوقعْب، البن القيم ) (ُ)
" كأخرجو حديث حسن صحيح، كالعمل على ىذا عند أىل العلم[، كقاؿ: "ُْْٖأخرجو الَبمذم ]( ِ)

 [.ْْٕٓأيضنا: ابن حباف ]
 (.ِّٖٓ/ٔ) مرقاة ا٤بفاتيح(، ّّٕ/ٓ) بن ا٥بماـ الدين كماؿ، لفتح القديرانظر:  (ّ)
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كلو كاف ا٤بأخوذ -: ليس على ا٤بغّب كا٤بختلس كا٣بائن قطع  قاؿ ا٤بظهرك 
 :أم ،إخراج ما ىو نصاب أك قيمتو من ا٢برز :؛ ألف شرطو-ا أك قيمتونصابن 
 .(ُ)ةٖبفي

األمواؿ بإٯباب القطع على السارؽ  صاف اهلل : قاؿ القاضي عياض ك 
ألف ذلك قليل  ؛كٓب ٯبعل ذلك ُب غّب السرقة كاالختبلس كاالنتهاب كالغضب

 ،كألنو ٲبكن اسَبجاع ىذا النوع باالستدعاء إٔب كالة األمور ؛بالنسبة إٔب السرقة
 ،فعظم أمرىا ،و تندر إقامة البينة عليهافإن ،ٖببلؼ السرقة ،كتسهل إقامة البينة عليو

 .(ِ)"ليكوف أبلغ ُب الزجر عنها ؛كاشتدت عقوبتها
  عن جابر: جاء ُب ا٢بديث ، فقدالسرقة من الذنوب ا٤بتوعد عليها بالنارك 

، يـو مات إبراىيم ابن رسوؿ اهلل قاؿ: انكسفت الشمس ُب عهد رسوؿ اهلل 
راىيم، فقاـ النيب ، فقاؿ الناس: إ٭با انكسفت ٤بوت إب فصلى بالناس ست ،

ا ٩با قاـ، ٍب رفع ركعات بأربع سجدات، بدأ فكرب، ٍب قرأ، فأطاؿ القراءة، ٍب ركع ٫بون 
ا ٩با قاـ، ٍب رفع رأسو من رأسو من الركوع، فقرأ قراءة دكف القراءة األكٔب، ٍب ركع ٫بون 

ا قاـ، ٍب رفع رأسو من الركوع، ٍب ا ٩بالركوع، فقرأ قراءة دكف القراءة الثانية، ٍب ركع ٫بون 
ا ثبلث ركعات ليس فيها ركعة إال ا٫بدر بالسجود فسجد سجدتْب، ٍب قاـ فركع أيضن 

ا من سجوده، ٍب تأخر، كتأخرت الٍب قبلها أطوؿ من الٍب بعدىا، كركوعو ٫بون 
الصفوؼ خلفو، حٌب انتهينا، كقاؿ أبو بكر: حٌب انتهى إٔب النساء، ٍب تقدـ كتقدـ 

اس معو، حٌب قاـ ُب مقامو، فانصرؼ حْب انصرؼ، كقد آضىًت الشمس، فقاؿ: الن
إنما الشمس والقمر آيتاف من آيات اهلل، وإنهما ال ينكسفاف  :يا أيها الناس))

ا من ذلك فإذا رأيتم شيئً  -وقاؿ أبو بكر: لموت َبَشرٍ -لموت أحد من الناس 
و في صالتي ىذه، لقد ما من شيء توعدونو إال قد رأيت .فصلوا حتى تنجلي

                                                

 شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح (،ِْٔ/ْ)ظهر الدين ، ٤با٤بفاتيح ُب شرح ا٤بصابيحانظر: ( ُ)
 (.ِّٖٓ/ٔ) مرقاة ا٤بفاتيح(، ِِّٓ/ٖ)

 (.ُُٖ -َُٖ/ُُشرح النوكم على صحيح مسلم )(، ِْٔ/ْإكماؿ ا٤بعلم، للقاضي عياض ) (ِ)
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مخافة أف يصيبني من َلْفِحَها، وحتى  ؛رتُ جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخَّ 
اْلِمْحَجِن َيُجرُّ ُقْصَبُو في النار، كاف َيْسِرُؽ اْلَحاجَّ ِبِمْحَجِنِو،  رأيت فيها صاحبَ 

، وحتى رأيت فيها فإف ُفِطَن لو قاؿ: إنما تَػَعلََّق ِبِمْحَجِني، وإف ُغِفَل عنو ذىب بو
صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش األرض، 

ا، ثم جيء بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في حتى ماتت جوعً 
لتنظروا إليو، ثم بدا لي  ؛مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أف أتناوؿ من ثمرىا

 .(ُ)((إال قد رأيتو في صالتي ىذهأف ال أفعل، فما من شيء توعدونو 
، كرتب عليها ا٢بد  كرسولو الذنوب العظيمة الٍب حر مها اهلل  فالسرقة

ة حمس: اهلل قاؿ . ُب الدنيا، كالعقوبة ُب اآلخرة َٙ ُٟ يِْدَح
َ
ةرَُُِح ٌَةْرَفُه٠ا خ ةرُِق َوالصٍّ َوالصٍّ

ُ َنزِ  ِ َواّلِلٍّ َٚ اّلِلٍّ ِ٘ َصَجة ََٛسةًَل  َْ ة  َٙ ِ ٌٗ َجَزاًء ث  [.ّٖ]ا٤بائدة: ىجسيٌز َخِٓي
لعن اهلل السارؽ، يسرؽ )): قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةك 

 .(ِ)((البيضة فتقطع يده، ويسرؽ الحبل فتقطع يده
  

                                                

ىو ٮبزة ٩بدكدة، ىكذا  :: قاؿ اإلماـ النوكم ()كقد آضت الشمس()[. قولو: َْٗ( صحيح مسلم ]ُ)
ا، أم: رجعت إٔب حا٥با األكؿ قبل الكسوؼ، كىو مصدر من آض يئيض. ضبطو ٝبيع الركاة بببلدن

منصوب على العلة، أم: خشية إصابة لفحها إيام. كُب  ()ك٨بافة(): بفتح فسكوف. ()لفحها()ك
: بكسر ا٤بيم كسكوف ا٢باء ()صاحب احملجن())النهاية(: لفح النار بالفاء كا٢باء: كىجها كحرىا. 

 رأسو اعوجاج اعوجاج كالصو١باف كا٤بيم زائدة. كقيل: خشب طويل على ا٤بهملة كفتح جيم: عصا ُب
: اٍلًمعىى، ()ُب النار(): بضم فسكوف، أم: يسحبو ()ٯبر قصبو()رأسو حديدة معوجة.  : كاٍلقيٍصبي

 :()ككاف يسرؽ ا٢باج()كٝبعو أقصاب، كقيل: اٍلقيٍصبي اسم لؤلمعاء كلها. كقيل: أمعاء أسفل البطن. 
: أم: الشيء ا٤بسركؽ ()قاؿ: إ٭با تعلق()أم: علم بو.  ()ٗبحجنو، فإف فطن لو()أم: متاعو. 

-ُُٕٗ/ٓ، أم: ذىل كجهل بو ذىب بو. انظر: مرقاة ا٤بفاتيح )()ٗبحجِب، كإف غفل عنو()
(، النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، مادة: َِٗ/ٔ(، شرح النوكم على صحيح مسلم )ُِٕٗ
 (.َِٔ/ْ)لفح( )

 [.ُٕٖٔ[، مسلم ]ٕٗٗٔ، ّٖٕٔخارم ]( صحيح البِ)
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قاؿ، كحولو عصابة من  أف رسوؿ اهلل  عن عبادة بن الصامت ك 
وال تزنوا، وال  ا، وال تسرقوا،بايعوني على أف ال تشركوا باهلل شيئً )) : أصحابو

تقتلوا أوالدكم، وال تأتوا ببهتاف تفترونو بين أيديكم وأرجلكم، وال تعصوا في 
ا فعوقب في معروؼ، فمن َوَفى منكم فأجره على اهلل، ومن أصاب من ذلك شيئً 

ا ثم ستره اهلل فهو إلى اهلل، إف الدنيا فهو كفارة لو، ومن أصاب من ذلك شيئً 
 .(ُ)فبايعناه على ذلك ((،وشاء عفا عنو وإف شاء عاقب

َٚ حمس :اهلل قاؿ ك  ْن ََل يُْْشِْك
َ
َّ لََعَ أ َٜ َٜةُت ُحجَةيِْه ِ٘ ْؤ ُٙ ْ ة اَلٍِِّبَّ إَِذا َجةءََك ال َٟ حَّ

َ
يَة خ

 ُٝ ََتِيَٜ ٍْ ذَةٍن َح ْٟ تَِي ثُِج
ْ
ٍّٚ َوََل يَأ ُٞ ْوََلَد

َ
َٚ أ ُذْٖ ِْ َٚ َوََل يَْزجَِي َوََل َح ِ َطحْبًة َوََل يََّْسِْر َبْيَ  ثِةّلِلٍّ

٠ ٍُ َ َد َ إِنٍّ اّلِلٍّ ٍّٚ اّلِلٍّ ُٟ َ ٍّٚ َواْشَذْيٍِْر ل ُٟ ْهُروٍف َذَجةيِْه َ٘ َّ ِِف  ٍّٚ َوََل َحْهِػيَٜ ِٟ رُْجِٖ
َ
ٍّٚ َوأ ِٟ يِْدي

َ
ٌر خ

 ٌٗ  [.ُِ]ا٤بمتحنة: ىجسرَِخي
ال يزني الزاني )) :قاؿ: قاؿ النيب  عن أيب ىريرة كُب )الصحيح(: 

مر حين يشرب وىو مؤمن، وال يسرؽ حين يزني وىو مؤمن، وال يشرب الخ
حين يسرؽ وىو مؤمن، وال يَػْنَتِهُب نُػْهَبة، يرفع الناس إليو فيها أبصارىم حين 

ذات  :أم ،(ّ)((وال ينتهب نهبة ذات شرؼ: )). كُب ركاية(ِ)((يَػْنَتِهبُػَها وىو مؤمن
 قدر.

م ىي من أعظك  ،ن ثبلثة أمورع ذيرن التحكا٢بديث يتضم  ":  قاؿ القرطيب
كما  ،مةركج احملر  استباحة الفي  :كىي ،كأضدادىا من أصوؿ ا٤بصاّب ،أصوؿ ا٤بفاسد

 ،لكوهنا أغلب الوجوه ُب ذلك ؛كخىص  ا٣بىٍمرى بالذٍٍّكر اإلخبلؿ بالعقوؿ.م إٔب ؤدٍّ يي 
 . (ْ)"ؤخذ ُّا ماؿ الغّب بغّب حق  لكوهنا أغلب الوجوه الٍب يي  ؛كالسرقة بالذكر

                                                

[. َُٕٗ[، مسلم ]ْٖٕٔ، ُِّٕ، َُٖٔ، ْٖٕٔ، ْْٖٗ، ِّٖٗ، ُٖ( صحيح البخارم ]ُ)
 كا٢بديث قد تقدـ. : ثبت على العهد.()كَب()ك

 [.ٕٓ[، مسلم ]َُٖٔ، ِٕٕٔ، ٖٕٓٓ، ِْٕٓالبخارم ] ( صحيحِ)
 [.ٕٓ[، مسلم ]ٖٕٓٓالبخارم ] ( صحيحّ)
 (.ِٔ/ُِ(، كانظر: فتح البارم، البن حجر )ِْٔ/ُمن تلخيص كتاب مسلم ) أشكل ( ا٤بفهم ٤باْ)
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أٝبع  ماالنتهاب الذ((: "وال ينتهب نهبةقولو: ))ُب  كقاؿ ابن بطاؿ 
على  مكانطبلؽ األيد ،العلماء على ٙبرٲبو ىو ما كانت العرب عليو من الغارات

أمواؿ الناس بالباطل، فهذه النهبة ال ينتهبها مؤمن، كما ال يسرؽ كال يزٗب مؤمن، 
 . (ُ)"عبادة  :حديث مستكمل اإلٲباف، على ىذا كقعت البيعة ُب :يعِب

ىو  (ِ)-بضم النوف- ((وال ينتهب نهبة)) :قولو: "كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر 
 ؛كأشار برفع البصر إٔب حالة ا٤بنهوبْب. اا قهرن ا٤بأخوذ جهرن  :كا٤براد بو .ا٤باؿ ا٤بنهوب

كٰبتمل أف  .-كلو تضرعوا إليو-كال يقدركف على دفعو  ،فإهنم ينظركف إٔب من ينهبهم
ٖببلؼ السرقة  ،فيكوف صفة الزمة للنهب ، بذلكيكوف كناية عن عدـ التسَب

كعدـ  ،٤با فيو من مزيد ا١براءة ؛كاالنتهاب أشد .فإنو يكوف ُب خفية ؛كاالختبلس
 .(ّ)"ا٤بباالة

 .خذ على كجو العبلنية كالقهرألا (:النهب: ") ك٫بوه قوؿ العبلمة السندم 
بالشرؼ باعتبار متعلقها  كالتوصيف .كبالضم ا٤باؿ ا٤بنهوب ،بالفتح مصدر (النهبة)ك

كقلة رٞبتو  ،لبياف قسوة قلب فاعلها ؛كالتوصيف برفع أبصار الناس .الذم ىو ا٤باؿ
 .(ْ)"كحيائو

أشار بعض العلماء إٔب أف ما ُب ىذا ا٢بديث تنبيو " :قاؿ القاضي عياض ك 
ف إذ كرد أ ؛فنبو بالزٗب على ٝبيع الشهوات ،على ٝبيع أنواع ا٤بعاصي كالتحذير منها

كبا٣بمر على  .كا٢برص على ا٢براـ ،كبالسرقة على الرغبة ُب الدنيا .ٝبيع ا١بوارح تز٘ب
كباالنتهاب ا٤بوصوؼ على  .كيوجب الغفلة عن حقوقو ،ٝبيع ما يصد عن اهلل 

                                                

 (.َّٔ/ٔصحيح البخارم، البن بطاؿ ) ( شرحُ)
 مفعوؿ بو، كبالفتح مصدر.( بالضم ِ)
 (.ٗٓ /ُِ) ( فتح البارمّ)
 (.ْٔ/ ٖالسندم على سنن النسائي ) ( حاشيةْ)
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، كترؾ توقّبىم كا٢بياء منهم، كٝبع أمور الدنيا من غّب  االستخفاؼ بعباد اهلل
 .(ُ)"رقة كالنهبةبذكر الس اا أك علنن كجهها سرًّ 

ُ حمس اس.بالقطع ُب سرقة أمواؿ الن    ل اهلل: نك   قاؿ ابن شهاب َواّلِلٍّ
ٌٗ حمس .ُب انتقامو من الٌسارؽ ىجسَنزِيزٌ  ِٓي  .(ِ)فيما أكجبو من قطع يده ىجسَخ

كال تنفع السارؽ توبتو إال بأف السرقة من الكبائر. كقاؿ: " كقد عد  الذىيب 
 .(ّ)"ٙبلل من صاحب ا٤باؿ يرد ما سرقو، فإف كاف مفلسان 

 . (ْ)"كقد ثبت أف السرقة من الكبائر: "كقاؿ ابن بطاؿ 
.  كقد دؿ  على ذلك: كركد الوعيد الشديد ُب السارؽ، ككجوب ا٢بدٍّ

ا رٗبا يبلغ ريٍبع دينامن الفقهاء ذلك كقيد ٝباعة  كما   ،-كما تقدـ- فصاعدن
كإ٭با تكوف السرقة من " : فعيمشس الدين السفّبم الشا. قاؿ يقطع بو ُب السرقة

أما سرقة ما دكف ذلك فهو من الصغائر، إال إذا   .الكبائر إذا سرؽ ما قيمتو ربع دينار
بل  ،ا ال غُب لو عن ذلك، فيكوف كبّبة ال من جهة السرقةكاف ا٤بسركؽ منو مسكينن 

  .(ٓ)"من جهة األذل
 ،اتفقوا عليو ىو ما -من الكبائر– عد السرقة":  ا٥بيتمي قاؿ ابن حجرك 

كالظٌاىر أنٌو ال فرؽ ُب كوهنا كبّبة بْب ا٤بوجبة للقطع، . كىو صريح ىذه األحاديث
كعدـ ا٤بوجبة لو لشبهة ال تقتضي حٌل األخذ، كأف سرؽ حصر مسجد، أك سرؽ 

افو صغّبة، فإف كاف ا٤بسركؽ منو : كسرقة الشيء الت   كقاؿ ا٢بليمي .ز غّب ٧بر  ماالن 

                                                

(، كانظر: شرح النوكم على صحيح ُِِ/ُ، للقاضي عياض )( إكماؿ ا٤بعلم بفوائد صحيح مسلمُ)
 (.ْٓ/ِمسلم )

 .(ِّٕ/ِ) الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر، (ُٖٓ/ِ) الوسيط ُب تفسّب القرآف اَّيدانظر:  (ِ)
 .عبيدة مشهور بن حسن أيب، بتحقيق: (ِِٓ)ص: للذىيب الكبائر، (ّ)
 (.ُٔٗ/ٗصحيح البخارم، البن بطاؿ ) ( شرحْ)
(، مغِب احملتاج إٔب معرفة ُِْ/َُ(، كانظر: ٙبفة احملتاج ُب شرح ا٤بنهاج )ِْٖ/ُالوعظية ) ( اَّالسٓ)

(، إعانة الطالبْب ّّٔ/ِ(، أسُب ا٤بطالب ُب شرح ركض الطالب )ّْٔ/ٔمعا٘ب ألفاظ ا٤بنهاج )
 (. ُِّ/ْعلى حل ألفاظ فتح ا٤بعْب )
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قاؿ: كأخذ أمواؿ  ا أخذ منو صارت كبّبة كإف ٓب توجب ا٢بد..بو عم  ا ال غُب مسكينن 
ا، أك   لآلخذ أك أخذ قهرن ا أك أصبلن الناس بغّب حق كبّبة، فإف كاف ا٤بأخوذ مالو فقّبن 

ا كا٤بأخوذ منو ا تافهن ا، أك على سبيل القمار فهو فاحشة، فإف كاف ا٤بأخوذ شيئن كرىن 
 .(ُ)"، فذلك صغّبة عليو من ذلك ضررا ال يتبْب  غنيًّ 

فتبْب أف السرقة تتفاكت، كٱبتلف ا٢بكم فيها باختبلؼ ا٤بقدار كاألحواؿ، 
، كمن فليس كل سرقة يكوف فيها القطع ،للحدكد الشرعية موانع ٛبنع من اقامتهاك 

 ا٢بدكد ٓب تشرع إال  لصيانةسرؽ ُب حاؿ اَّاعة كاالضطرار، فهي شبهة تدرأ ا٢بد، ك 
، كٞباية ىذه ا٢بقوؽ (كا٤باؿ ،كالعقل ،سبكالن   ،فسكالن   ،ينلدٍّ ا) الضركرات ا٣بمس:

 . نسانية كلها، كما ىو مقرر ُب أصوؿ التشريع اإلسبلمياإل
كقد علم أف السارؽ ُب حاؿ اَّاعة مضطر إٔب ما ٰبفظ بو نفسو، كأف من 

 الواجب على ا٤بسلمْب إطعامو.
ألنو جعل من  ؛الرمادة ٓب يقم حد السرقة عاـ أنو عمر كقد ريًكمى عن 

 ،اَّاعة العامة قرينة على االضطرار، كاالضطرار شبهة ُب السرقة ٛبنع ا٢بد عن السارؽ
 بل تبيح لو السرقة ُب حدكد الضركرة.

ا منو أنو يباح لو ذلك ال كقد ذكر األئمة أف من أخذ من ماؿ أبيو خفية ظنًّ 
 ... إٔب غّب ذلك ٩با أفاض الفقهاء ُب بيانوحد عليو

 . كالتثبت من كقوعها ،كاإلسبلـ ال يقيم حد السرقة إال بعد إقامة البينة القاطعة
كقد ذكر الفقهاء شركطنا كضوابطى إلقامة حدٍّ السرقة تتناكؿ: )السارؽ، 

 (. ككيفية السرقةكا٤بسركؽ، كا٤بوضع ا٤بسركؽ منو، 
السرقة ككيفية ، كا٤باؿ ا٤بسركؽ ،كا٤بسركؽ منو ،فبل بد أف يستجمع السارؽ

 .مٌب اختل كصف منها؛ انتفى القطع ذكرىا الفقهاءا ٧بددة أكصافن 
 فبل ييقاـ حدٌّ إال بتوفر الشركط، كانتفاء الشبهات، كما يدرأ ا٢بد.

                                                

 (.ِّٕ/ِ( الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر )ُ)
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كالقائم على إقامة ا٢بدكد: الدكلة الٍب تستند إٔب القانوف كالتشريعات، فبل 
كم بإقامة حد من قبل أفراد أك ٦بموعات، كال يقاـ حد إال بعد استيفاء الشركط،  ٰبي

كم بذلك إال  -كما تقدـ-كانتفاء ا٤بوانع  القضاة الراسخوف ُب العلم، كال ٰبى
 كا٤بعركفوف بالورع كالتقول.     

كإف من أعظم أنواع السرقة خطرنا: السرقة من بيت ا٤باؿ كاألمواؿ العامة، 
لُّ كصكالقائموف على بيت ا٤باؿ إ٭با ىم أمناء ُب حفظو، كٙبصيلو،  رؼ ألىلو، فبل ٰبًى

 .أًلىحىدو أف يىعتىًدمى عليو، أك يأخيذى منو ما ال يستحق
 ، قالت: ٠بعت النيب عن خولة األنصارية : كقد جاء ُب ا٢بديث

 .(ُ)((يـو القيامة ارُ  يَػَتَخوَُّضوَف في ماؿ اهلل بغير َحقٍّ، فلهم النَّ إف رجااًل ))يقوؿ: 

 ((،يَػَتَخوَُّضوَف في ماؿ اهلل بغير َحقٍّ )) :قولو":  ابن حجرا٢بافظ قاؿ 
. كىو أعم من أف يكوف بالقسمة كبغّبىا ،يتصرفوف ُب ماؿ ا٤بسلمْب بالباطل :أم

 .(ِ)"أك ٲبنعوه من أىلو ،ا بغّب حقوكفيو ردع الوالة أف يأخذكا من ا٤باؿ شيئن كقاؿ: 
عت عن سعيد ا٤بقربم، عن أيب الوليد، قاؿ: ٠بكقد جاء كذلك ُب ا٢بديث 

تقوؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل   خولة بنت قيس، ككانت ٙبت ٞبزة بن عبد ا٤بطلب
  :إف ىذا الماؿ َخِضَرٌة ُحْلَوة، من أصابو َحقِّْو بُوِرَؾ لو فيو، وُربَّ ))يقوؿ

ُمَتَخوٍّْض فيما شاءت بو نفسو من ماؿ اهلل ورسولو ليس لو يـو القيامة إال 
 .(ّ)((ارالنَّ 

ٖببلؼ  حرمة عظيمة، كالسرقة منو خيانة لعامة الناس، كال شك أف لبيت ا٤باؿ
 ؛ ألف  ا٤بعْب  ٲبكن الت حلل منو.سرقة أك خيانة رجل معْب

                                                

 [.ُُّٖالبخارم ] ( صحيحُ)
 (.ُِٗ/ٔ( فتح البارم )ِ)
[. كقد ٖٕٓ[، كقاؿ: "حسن صحيح"، كأخرجو أيضنا: الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ِّْٕ( أخرجو الَبمذم ]ّ)

(: "ركاه ِْٔ/َُ(، )ٗٗ/ّأخرجو كذلك الطربا٘ب ُب )الكبّب( عن عبد اهلل بن عمرك. قاؿ ا٥بيثمي )
 الطربا٘ب ُب )الكبّب(، كرجالو ثقات".



                            

334 

 

كمن أنواع السرقة الٍب ينبغي الت نبو إٔب خطرىا: من يسرؽ صبلتو كما جاء ُب 
 :إف أسرؽ الناس)): قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن عبد اهلل بن ميغىف لو  ا٢بديث:

ال يتم ركوعها ))قيل: يا رسوؿ اهلل، ككيف يسرؽ صبلتو؟ قاؿ:  ((ن سرؽ صالتوم
 .(ُ)((وال سجودىا، وأبخل الناس من بخل بالسالـ

كىو ما ينقص من  ،ا كغّب متعارؼجيًعلى جنس السرقة نوعْب: متعارفن ": قيل
أف  :ككجو كونو أسوأ .ٍب جعل غّب ا٤بتعارؼ أسوأ من ا٤بتعارؼ ،الطمأنينة كا٣بشوع

أك ٰبد فينجو من  ،السارؽ إذا كجد ماؿ الغّب قد ينتفع بو ُب الدنيا كيستحل صاحبو
كأبدؿ منو العقاب ُب  ،ٖببلؼ ىذا فإنو سرؽ حق نفسو من الثواب ،عذاب اآلخرة

العقىب. قاؿ ا٢برا٘ب: كأكثر ما يفسد صبلة العامة هتاكهنم بعلم الطمأنينة كالعمل ُّا 
 .(ِ)"ُب أركاف الصبلة

ما تَػَرْوَف في ))قاؿ:  عن النػٍُّعمىاًف ٍبًن مير ة أف رسوؿ اهلل د جاء ُب ركاية: كق
كذلك قبل أف ينزؿ فيهم، قالوا: اهلل كرسولو أعلم.  ((،؟الشَّاِرب، والسَّاِرؽ والزَّاِني

قالوا:  ،((وَأْسَوُأ السَّرِِقَة الذي َيْسِرُؽ َصالََتو َوِفيِهنَّ ُعُقوبَة. ،ُىنَّ فَػَواِحشُ ))قاؿ: 
 .(ّ)((ال يتم ركوعها وال سجودىا))ككيف يىٍسرًؽي صىبلىتىوي يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: 

كأما السرقة كالزٗب فقد أحكم اهلل حدكدٮبا ُب كتابو " : قاؿ ابن عبد الرب
كفيو دليل على أف ترؾ الصبلة أك . ٗبا ال مدخل للرأم فيو كعلى لساف رسولو 

أال ترل أنو ضرب ا٤بثل لذلك بالزا٘ب  .كرب الذنوبترؾ إقامتها على حدكدىا من أ
  .كمعلـو أف السرقة كالزنا من الكبائر ،كالسارؽ

                                                

(: "ركاه الطربا٘ب َُِ/ِ[. قاؿ ا٥بيثمي )ّّٓ[. ك)الصغّب( ]ِّّٗ ُب )األكسط( ]( أخرجو الطربا٘بُ)
ُب الثبلثة، كرجالو ثقات". كا٢بديث مركم كذلك عن أيب قتادة بسند صحيح. قاؿ ا٥بيثمي 

 (: "ركاه أٞبد كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ك)األكسط( كرجالو رجاؿ الصحيح".َُِ/ِ)
 (.ُٕٕ/ِر: مرقاة ا٤بفاتيح )(، كانظُّٓ/ُ( فيض القدير )ِ)
(: "ٓب ٱبتلف الركاة عن َْٗ/ِّ[، قاؿ ابن عبد الرب ُب )التمهيد( )ِٕ( أخرجو مالك ُب )ا٤بوطأ( ]ّ)

مالك ُب إرساؿ ىذا ا٢بديث عن النعماف بن مرة، كىو حديث صحيح يستند من كجوه من حديث 
 أيب ىريرة كأيب سعيد".
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كأنو   ،((أسوأ السرقة الذي يسرؽ صالتو))أك  ((وشر السرقة)) :ٍب قاؿ
 .(ُ)"كشر ذلك سرقة من يسرؽ صبلتو فبل يتم ركوعها كال سجودىا :قاؿ

أشد  كىوييفًلت من عقاب اآلخرة، من عقاب الدنيا، فلن كالسارؽ إف أفلت 
أتدروف ))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةكما جاء ُب ا٢بديث: كأنكى،  

إف المفلس من ))قالوا: ا٤بفلس فينا من ال درىم لو كال متاع، فقاؿ:  ((،؟ما المفلس
أمتي يأتي يـو القيامة بصالة، وصياـ، وزكاة، ويأتي قد شتم ىذا، وقذؼ ىذا، 

اؿ ىذا، وسفك دـ ىذا، وضرب ىذا، فيعطى ىذا من حسناتو، وىذا وأكل م
من حسناتو، فإف فنيت حسناتو قبل أف يقضى ما عليو أخذ من خطاياىم 

 .(ِ)((فطرحت عليو، ثم طرح في النار
من كانت لو َمْظَلَمٌة ألخيو )): قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة ك 

، قبل أف ال يكوف دينار وال درىم، إف  من عرضو أو شيء، فَػْلَيَتَحلَّْلُو م نو اليـو
كاف لو عمل صالح أخذ منو بقدر َمْظَلَمِتو، وإف لم تكن لو حسنات أخذ من 

 .(ّ)((سيئات صاحبو فحمل عليو
 

 سابًعا:  الغلوؿ واالختالس:
  عديدة منها: صورللغلوؿ 

  الغلوؿ ُب الفيء أك الغنائم، كىذا ىو ا٤بشهور. - ُ
 .الزكاة الغلوؿ ُب - ِ
 . اؿىدايا العم   - ّ

  

                                                

 (.ّّّ/ِار )(، االستذكُِْ -ُُْ/ِّ) ( التمهيدُ)
 [.ُِٖٓلم ]( صحيح مسِ)

 [.ّْٓٔ، ِْْٗ] البخارمصحيح  (ّ)
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 . ةاالختبلس من األمواؿ العام   - ْ
 .(ُ)كما أشبو ذلك ،اغتصاب األرض أك العقار - ٓ

 كقد جاء التحذير من الغلوؿ ُب الكتاب كالسنة:
َ٘ حمس: قاؿ اهلل  ٍّٔ ي٠ََْم إَِِْية ة َى َٙ ِ ِت ث

ْ
ْٔ يَأ ْٚ َحْيُٖ َ٘ ٍّٔ َو ْن َحُي

َ
ة ََكَن َِلَِِبٍّ أ َ٘ ٍّٗ َو حِ ثُ

٠نَ  ُٙ ْٗ ََل ُحْلَٖ ُٞ َصجَْخ َو َْ ة  َ٘ ٍس  ٍْ   [.ُُٔ]آؿ عمراف: ىجسد٠َُِفٍّ ُكَّ َج
كقرأىا  .-بفتح الياء كضم الغْب- (أف يغل: )قرأ ابن كثّب كأبو عمرك كعاصم

ٱبوف، كعلى  :، كا٤بعُب على القراءة األكٔب-بضم الياء كفتح الغْب-( أف يغل) :آخركف
  :الثانية ٰبتمل أمرين

  .أف يؤخذ من غنيمتو :يعِب ،: ٱبافاألوؿ
 .(ِ)ينسب إٔب الغلوؿ :أم ،: ٱبيىو فوالثّاني

كما جاء بياف ذلك ُب ،  (ّ)أمر الغلوؿ كجعلو من الكبائر  م النيبُّ عظ   كقد
من ))أنو قاؿ:  عن رسوؿ اهلل   ثوبافأحاديث كثّبة، فمن ذلك: ما ركاه 

 ،والدين ،الكبر :دخل الجنةمن ثالث  بريءفارؽ الروح جسده وىو 
 .(ْ)((والغلوؿ

  

                                                

كقد جاء معُب الغلوؿ كحكمو كآثاره كسبل الوقاية كالعبلج منو مبيننا كمفصبلن ُب كتاب: )هنج األبرار ُب  (ُ)
 اجتناب ما توعد عليو بالنار(، د. عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف.

 (. ِٓٓ/ْ(، تفسّب القرطيب )ُْٓ -ُْْ/ْز )( انظر: بصائر ذكم التمييِ)
 (.ُِْ/ٗانظر: تفسّب الرازم ) (ّ)
[، كالنسائي ُِٕٓ[، كالَبمذم ]ُِِْ[، كابن ماجو ]ِّْٔ[، كالدارمي ]ِِّٗٔ( أخرجو أٞبد ]ْ)

[ كقاؿ: تابعو أبو عوانة ُِِٕ[، كا٢باكم ]ُٕٕٓ[، كالطربا٘ب ُب )األكسط( ]ُُُٕٖب )الكربل( ]
إقامة ىذا اإلسناد. قاؿ الذىيب: "تابعو أبو عوانة على شرط البخارم كمسلم". كأخرجو عن قتادة ُب 

  [.َُْٔٗأيضنا: كالبيهقي ]
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  :أم، "(ُ)((ال يَػُغلُّ مؤمن))قاؿ:  ، عن رسوؿ اهلل  عن ابن عباسك 
كغّبه من   ه الذىيبكلذلك عد   ؛فالغلوؿ داللة على نقص اإلٲباف ،كامل اإلٲباف

 .(ِ)"الكبائر
يقاؿ   من األىٍزد،رجبلن  قاؿ: استعمل النيب  عن أيب ٞبيد الساعدم ك  

على الصدقة، فلما قدـ قاؿ: ىذا لكم كىذا أىدم ٕب، قاؿ:  (ّ)ابن األيٍتًبي ة :لو
فَػَهالَّ جلس في بيت أبيو أو بيت أمو، فينظر يُػْهَدى لو أـ ال؟ والذي نفسي ))

ا إال جاء بو يـو القيامة يحملو على رقبتو، إف كاف بيده ال يأخذ أحد منو شيئً 
َعرُ ا لو رَُغاٌء، أو بقر بعيرً  ٍب رفع بيده حٌب رأينا عيٍفرىةى  ((،ة لها ُخَواٌر، أو شاة تَػيػْ

 .(ْ)اثبلثن  ((اللهم ىل بلغت، اللهم ىل بلغت))ًإٍبطىٍيو: 
، فذكر الغلوؿ،  قاؿ: قاـ فينا رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةك  ذات يـو

ر ال ألفين أحدكم يجيء يـو القيامة على رقبتو بعي))فعظمو كعظم أمره، ٍب قاؿ: 
ا، قد أبلغتك، ال لو رغاء، يقوؿ: يا رسوؿ اهلل، أغثني، فأقوؿ: ال أملك لك شيئً 

ألفين أحدكم يجيء يـو القيامة على رقبتو فرس لو حمحمة، فيقوؿ: يا رسوؿ 
ا، قد أبلغتك، ال ألفين أحدكم يجيء يـو اهلل، أغثني، فأقوؿ: ال أملك لك شيئً 

يا رسوؿ اهلل، أغثني، فأقوؿ: ال أملك القيامة على رقبتو شاة لها ثغاء، يقوؿ: 
ا، قد أبلغتك، ال ألفين أحدكم يجيء يـو القيامة على رقبتو نفس لها لك شيئً 

ا، قد أبلغتك، ال صياح، فيقوؿ: يا رسوؿ اهلل، أغثني، فأقوؿ: ال أملك لك شيئً 
ألفين أحدكم يجيء يـو القيامة على رقبتو رقاع تخفق، فيقوؿ: يا رسوؿ اهلل، 

                                                

(: "ركاه الطربا٘ب ّّٗ/ٓ[. قاؿ ا٥بيثمي )ِٕٓ[، ك)األكسط( ]ُُٖٕٓ( أخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ُ)
اكم كضعفو ابن عدم، كبقية ُب )الكبّب( ك)األكسط(، كفيو ركح بن صبلح، كثقو ابن حباف كا٢ب

 رجالو ثقات".
 (.ُْٓ/ ٔ( فيض القدير )ِ)
(  عند مسلم: ))رجبل من األسد، يقاؿ لو: ابن اللتبية((. ك)األسد( كيقاؿ لو: األزدم من )أزد( شنوءة. ّ)

 كيقاؿ ٥بم: األسد كاألزد. ك)تيعر( معناه: تصيح، كاليعار: صوت الشاة.
 [.ُِّٖ[، مسلم ]ُْٕٕ، ّٔٔٔ، ِٕٗٓ( صحيح البخارم ]ْ)
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ا، قد أبلغتك، ال ألفين أحدكم يجيء يـو ، فأقوؿ: ال أملك لك شيئً أغثني
القيامة على رقبتو صامت، فيقوؿ: يا رسوؿ اهلل، أغثني، فأقوؿ: ال أملك لك 

إٔب غّب ذلك ٩با جاء بيانو ُب كتاب: )هنج األبرار ُب . (ُ)((ا، قد أبلغتكشيئً 
 اجتناب ما توعد عليو بالنار(.

 
 حراـ:ثامًنا: أكل الماؿ ال

فيما يعود عليو  و، فينفقفيو ف ا٤باؿ أمانة ينبغي على العبد أف ٰبسن التصرؼإ
.  وبالنفع ُب الدنيا كاآلخرة من غّب إسراؼ كال تقتّب، كيؤدي  حقو، كال يستعملو ُب ٧بـر

كىذا باب كاسع يندرج ٙبتو صور   ،كمن اإلفساد ُب األرض: أكل ا٤باؿ ا٢براـ
، كيَبتب عليها من ُب األرض فساداإل منل صورة تعد كك  ،-كما سيأٌب-كثّبة 

من ٫بو: التعدم  ، ٩با جاء بيانو ُب غّب موضع،اآلثار ما ال ٱبفى على أكٕب البصائر
 على ا٢بقوؽ، كاإلضرار باالقتصاد.

، كإيثار ما يفُب على ما يبقىكالغفلة عن العاقبة، ، الطمع كا١بشعكسببو: 
 كا١بهل بفقو ا٢برفة.

د أف يسعى ُب طلب الرزؽ، كأف يتعلم ًحٍرفةو، يتكس بي منها، كٯبب على العب
 كيتقنها؛ لينتفع ُّا، كينفع غّبه.

كا٤بسلمي مسؤكؿه عن علمو ُب فقو حرفتو كمهنتو، فكلٌّ من ا٢بىداًد كالن جار 
ًح كالت اجًر كغّبىم من أصحاب ا٢بًرؼ مطالبه بتعلًُّم األحكاـ الشرعية ا٤بتعلقة  كالفبل 

، من بيعو أك شراءو أك استصناعو أك ككالةو أك إجارةو أك ميزارعة..اْب؛ ليكوف عميليو ٗبهنتو
. كالطبيبي مطالب بإتقاف مهنتو، كيلزمو كذلك تعلم فقهها  صا٢بنا، كماليو حبلالن
كآداُّا الشرعية، من بدء الكشف عن ا٤برضى، كصوالن إٔب العبلج كالدكاء، كموقف 

إلجهاض، أك زرع األعضاء إٔب غّب ذلك، ككذلك الشرع من ا٤بسائل الطبية كا

                                                

  [.ُُّٖ[، مسلم كاللفظ لو ]َّّٕصحيح البخارم ]( ُ)



                            

339 

 

ا٤بهندس كاحملامي كاإلعبلمي كغّبىم يلزمهم الفقو ُب ا٤بهنة؛ ليكونوا لساف حق 
))من َتطَبََّب ولم يعلم كعدؿ، كيد أمانة على حقوؽ الوطن كالناس. كُب ا٢بديث: 

 .(ُ)منو ِطبّّ فهو ضامن((
 أيب ىريرة عن  :ديثا٢باء ُب كما جكأكل ا٤باؿ ا٢براـ من كبائر الذنوب،  

((، قالوا: يا رسوؿ اهلل كما ىن؟ قاؿ: اجتنبوا السبع الموبقاتقاؿ: )) عن النيب 
الشرؾ باهلل، والسحر، وقتل النفس التي حـر اهلل إال بالحق، وأكل الربا، وأكل ))

 .(ِ)((ماؿ اليتيم، والتولي يـو الزحف، وقذؼ المحصنات المؤمنات الغافالت
أكل الربا، كأكل ماؿ ٢بديث: صورتاف من صور أكل ا٤باؿ ا٢براـ، كٮبا: )ففي ا

 .(اليتيم
من الذنوب ا٤بهلكة، كا٤بتوعد عليها  -على اختبلؼ صوره–كأكل ا٤باؿ ا٢براـ 

قاؿ: قاؿ ٕب   كعب بن عيٍجرىة  عن :ديثا٢بكما جاء ُب بالعذاب ُب اآلخرة،  
بُو لحم نبت من ُسْحٍت إال كانت يا كعب بن عجرة، إنو ال يَػرْ )): رسوؿ اهلل 

 .(ّ)النار أولى بو((
، ولعلَّ ))قاؿ:  : أف رسوؿ اهلل  عن أيٍـّ سلمةك   ِإنَُّكْم تختصموف ِإَليَّ

بعضكم ألحن بحجتو من بعض، فمن قضيت لو من َحقّْ َأِخيِو َشْيًئا، بقولو: فإنما 
 .(ْ)((ار فال يأخذىامن النَّ  أقطع لو قطعةً 

  

                                                

[، كا٢باكم ّّْٖ[، كالدارقطِب ]َّْٖ[، كالنسائي ]ْٖٔٓ[، كأبو داكد ]ّْٔٔ( أخرجو ابن ماجو ]ُ)
[، كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، ككافقو الذىيب، كما أخرجو: البيهقي ُب )السنن الكربل( ْْٖٕ]
[َُّٔٓ.]  

 [.ٖٗ[، مسلم ]ٕٖٓٔ، ِٕٔٔصحيح البخارم ]( ِ)
[. قاؿ ُِِ[، كقاؿ: "حسن غريب"، كأخرجو أيضنا: الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ُْٔ( أخرجو الَبمذم ]ّ)

 (: "ركاه الَبمذم باختصار. ركاه الطربا٘ب ُب )األكسط(، كرجالو ثقات".َِّ/َُا٥بيثمي  )
 [.ُُّٕ[، مسلم ]ُٖٕٔ، ٕٔٗٔ، َِٖٔ( صحيح البخارم ]ْ)
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 أكل ا٤باؿ ا٢براـ: السرقة من بيت ا٤باؿ، كمن األمواؿ العامة.  كإف من صور
 ، قالت: ٠بعت النيب خولة األنصارية عن كقد جاء ُب ا٢بديث: 

، (ُ)((يـو القيامة ارُ  يَػَتَخوَُّضوَف في ماؿ اهلل بغير َحقٍّ، فلهم النَّ إف رجااًل )): يقوؿ
بو َحقِّْو بُوِرَؾ لو فيو، وُربَّ إف ىذا الماؿ َخِضَرٌة ُحْلَوة، من أصا: ))كقاؿ 

ُمَتَخوٍّْض فيما شاءت بو نفسو من ماؿ اهلل ورسولو ليس لو يـو القيامة إال 
 .(ِ)((ارالنَّ 

 كىو كىو عليو غضباف، كلقي اهلل  غّبه ظلمنا لقي اهلل كمن أكل ماؿ 
من حلف على يمين يقتطع بها ماؿ امرئ ))ا٢بديث: ، كما جاء ُب ميٍعًرضعنو 

َٚ حمس :((، فأنزؿ اهلل سلم، ىو عليها فاجر، لقي اهلل وىو عليو غضبافم ِي إِنٍّ اَّلٍّ
 ُٗ ُٟ ُٙ ِ ِ َوََل يَُسّٖ ْٗ ِِف اْْلِخَرة ُٟ َ َّ ََل َخََلَق ل ِ وَٕه

ُ
ًٜة َُِٖيًَل أ َٙ ْٗ َث ةِِٟٛ َٙ ْح

َ
ِ َوخ ِْٟد اّلِلٍّ  يَْظََتُوَن ثَِه

حِ  َ٘ ْٗ ي٠ََْم إَِِْية ِٟ ُ َوََل َحُْٜلُر إَِِلْ ٌٗ  اّلِلٍّ ِِل
َ
ْٗ َنَذاٌب أ ُٟ َ ْٗ َول ِٟ قاؿ:  [.ٕٕ]آؿ عمراف: ىجسَوََل يَُزّكِي

فدخل األشعث بن قيس، كقاؿ: ما ٰبدثكم أبو عبد الرٞبن؟ قلنا: كذا ككذا، قاؿ: 
 ،((بينتك أو يمينو: ))ُب  أنزلت كانت ٕب بئر ُب أرض ابن عم ٕب، قاؿ النيب 

من حلف على يمين َصْبٍر، : ))فقلت: إذنا ٰبلف يا رسوؿ اهلل، فقاؿ النيب 
 . (ّ)((يقتطع بها ماؿ امرئ مسلم، وىو فيها فاجر، لقي اهلل وىو عليو غضباف

، كُب الركاية األخرل: جاء رجل من حضرموت كرجل من كندة إٔب النيب 
فقاؿ ا٢بضرمي: يا رسوؿ اهلل، إف ىذا قد غلبِب على أرض ٕب كانت أليب، فقاؿ 

 ُب يدم أزرعها ليس لو فيها حق، فقاؿ رسوؿ اهلل  اٍلًكٍنًدمُّ: ىي أرضي
((، قاؿ: يا رسوؿ اهلل، إف فلك يمينوقاؿ: ال، قاؿ: )) ،؟((ألك بينةللحضرمي: ))

                                                

 [.ُُّٖالبخارم ] ( صحيحُ)
[. كقد ٖٕٓ[، كقاؿ: "حسن صحيح"، كأخرجو أيضنا: الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ِّْٕ( أخرجو الَبمذم ]ِ)

(: ِْٔ/َُ(، )ٗٗ/ّ)  أخرجو كذلك الطربا٘ب ُب )الكبّب( عن عبد اهلل بن عمرك. قاؿ ا٥بيثمي
 "ركاه الطربا٘ب ُب )الكبّب(، كرجالو ثقات". 

 [.ُّٖ[، مسلم ]ٕٔٔٔ، ٗٓٔٔ، ْْٗٓ، ِّٔٓلبخارم ]ا ( صحيحّ)
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ليس لك الرجل فاجر ال يبإب على ما حلف عليو، كليس يتورع من شيء، فقاؿ: ))
لئن حلف أما ٤با أدبر: )) ((، فانطلق ليحلف، فقاؿ رسوؿ اهلل منو إال ذلك

ْلَقَينَّ اهلَل وىو عنو ُمْعِرض  .(ُ)((على مالو لَِيْأُكَلُو ظلًما، لَيػَ
كما جاء ُب   ،طيوٍّقىوي من سبع أرضْب من األرض بغّب حقكمن أخذ شيئنا 

من ظلم من يقوؿ: )) قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  ا٢بديث: عن سعيد بن زيد 
 .(ِ)((األرض شيًئا ُطوَّْقُو من سبع أرضين

، فخرجوا يضجوف، كقحطه  أصاب بِب إسرائيل ببلءه " : مالك بن دينارقاؿ ك 
إٔب نيب من أنبيائهم أف أخربىم: ٚبرجوف إٔب الصعيد بأبداف ٪بسة،  فأكحى اهلل 

اآلف حْب اشتد غضيب  ،كأيد قد سفكتم ُّا الدماء، كمؤلًب بطونكم من ا٢براـ
 .(ّ)"اعليكم، كلن تزدادكا مِب إال بعدن 

ال تستبطئ اإلجابة، كقد سددت طرقها با٤بعاصي، كأخذ "سلف: كقاؿ بعض ال
 بعض الشعراء ىذا ا٤بعُب فقاؿ:

 ٍب ننساه عند كشف الكركب            ٫بن ندعو اإللو ُب كل كرب     
 .(ْ)!"قد سددنا طريقها بالذنوب           دعاء ػػػػػابة لػػػػػف نرجو إجػػػػػػكي    

بطأت اإلجابة، كأنت سددت طرقها با٤بعاصي، است قد: "ا١بوزم قاؿ ابن 
فلو قد فتحت الطريق، أسرعت. كأنك ما علمت أف سبب الراحة التقول! أك ما 

َ ََيَْػْو ََلُ َِمْرًَجا حمس :قولو ٠بعت  َْ َحخٍِّق اَّللٍّ ٌَ َْ  2َو ٌَ َْ َخيُْد ََل َُيْتَِصُب َو ٌِ  ُّ َويَْرزُكْ
َٔ َخْصتُ  ُٓ ِ َذ ْ لََعَ اَّللٍّ َِٔكٍّ ِ َحَخ ْمرِه

َ
َ ةَاىُِؼ أ َ ََيَْػْو ََلُ حمس ،[ّ-ِ]الطبلؽ:  ىجسُّ إِنٍّ اَّللٍّ َْ َحخٍِّق اَّللٍّ ٌَ َو

ا ْمرِهِ يُْْسً
َ
َْ أ  فمن أراد أف ٘باب دعوتو فليطب مطعمو. .(ٓ)"[ْ]الطبلؽ: ىجسٌِ

                                                

 [.ُّٗمسلم ] ( صحيحُ)
 [.َُُٔ[، مسلم ]ِِْٓالبخارم ] ( صحيحِ)
[. كانظر: إحياء علـو الدين ُُُٔ[، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ُّ( أخرجو أبو داكد ُب )الزىد( ]ّ)

 (.ِٕٔ/ُ(، جامع العلـو كا٢بكم )َّٕ/ُ)
 (.ِٕٕ/ُم )العلـو كا٢بك جامع( ْ)
 (.ُِِا٣باطر )ص: صيد( ٓ)
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ا٤باؿ، أم: ذىاب بركتو، أك  ٧بق بركةمن غّب توبة:  كمن آثار أىٍكًل ا٤باؿ ا٢براـ
َدَُةتِ حمس:  ىبلكو. قاؿ  اهلل ُ الرِبَة َويُْرِّب الػٍّ َُ اّلِلٍّ َد ْٙ احمٍلقي يشمل ف [.ِٕٔ]البقرة: ىجسَح

٧بق بركة ا٤باؿ  ، أكاحملق بالكلٍّية، ٕبيث يذىب ا٤باؿ من يد ا٤برايب دكف أف ينتفع بو
 .(ُ)((إفَّ الرّْبَا وإف َكثُػَر فإفَّ َعاِقَبَتُو إلى ُقلٍّ ))كما جاء ُب ا٢بديث: مهما كثر،  

َفَقٌة ))يقوؿ:  قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة ك  اْلَحِلُف َمنػْ
 .(ِ)((لِلسّْْلَعة، َمْمَحَقٌة ِللرّْْبح

. ((ممحقة)) :، ككذا-بفتح أكلو كثالثو كسكوف ثانيو-: ((منفقة)قولو: ")
أم: ركاجها ُب  ،مظنة كسبب لنفاقها :أم ،-بالكسر-(: (للسلعة)) .ذكره مّبؾ

 .ظن ا٢بالف
أم: سبب لذىاب بركة ا٤بكسوب إما بتلف يلحقو ُب  ((ممحقة للبركة))

مالو، أك بإنفاذه ُب غّب ما يعود نفعو إليو ُب العاجل، أك ثوابو ُب اآلجل، أك بقي 
 .(ّ)"عنده كحـر نفعو، أك كرثو من ال ٰبمده، كركم بضم ا٤بيم ككسر ثالثو

فُّْق، ثمَّ َيْمَحقُ  إيَّاكم وكثْػَرَة اْلَحِلِف في البيع،كُب ركاية: ))  .(ْ)((فإنَّو يُػنػَ
 كقد جاء الوعيد الشديد ُب حق من أكل ا٤باؿ ا٢براـ:

ُب اآلخرة، كما قاؿ اهلل  العذاب األليممن  آكل الرباُب جزاء فمن ذلك: جاء 
: حمس 

َ
ِٔ َوأ ـِ ْم٠َاَل اَلٍّةِس ثِةْْلَة

َ
ْٗ أ ِٟ ْزِٖ

َ
ُٝ َوأ ٠ا َخْٜ ُٟ ُٗ الّرِبَة َوَُْد ُج ْخِذِٞ

َ
َٚ َوأ ْخَذْدَٛة لََِْٖكٌِرِي

ة ًٙ ِِل
َ
ْٗ َنَذاثًة أ ُٟ  .[ُُٔ]النساء: ىجسِْٜ٘

  

                                                

[، كا٢باكم َِْٓ[، كأبو يعلى ]َِِْ[، كالبزار ]ّْٕٓ[، كأٞبد ]َّٓابن أيب شيبة ] ( أخرجوُ)
[ كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، ككافقو الذىيب. كأخرجو أيضنا: البيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ِِِٔ]
 [.َّّْ[، كالديلمي ]ُِّٓ]

 [.َُٔٔلم ][، مسَِٕٖ( صحيح البخارم ]ِ)
 (.َُٗٗ/ٓ( مرقاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح )ّ)
 .[َُٕٔ] ممسل ( صحيحْ)
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 عن عبد اهلل بن عمرك، كما جاء ُب ا٢بديث: الراشي كا٤برتشي كلعن اهلل 
 قاؿ :((لعن رسوؿ اهلل  الرَّاِشي َواْلُمْرَتِشي))(ُ). 

اْلُمْرَتِشي في الرَّاِشي وَ كعند البزار كالطربا٘ب ُب )األكسط( ك)الصغّب( بلفظ: ))
 .(ِ)((النَّار

لعن اهلل السارؽ، يسرؽ )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كعن أيب ىريرة 
 .(ّ)((البيضة فتقطع يده، ويسرؽ الحبل فتقطع يده

لعن اهلل َغيػََّر َمَناَر يقوؿ: )) قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  كعن علي  
 .(ْ)((األرض

  عن جابًر بًن عبد اهللاء ُب ا٢بديث: ، كما جا٣بمر بيعى كقد حر ـى الش ارعي 
ـَ بيع الخمر)): أنو قاؿ  ((. إف اهلل ورسولو َحرَّ

ـَ بيع الخمر، والَمْيَتِة والخنزير كُب لفظ: )) إف اهلل ورسولو َحرَّ
 .(ٓ)((واألصناـ

لما نزلت اآليات من آخر سورة البقرة في الرّْبَا، ))قالت:   عن عائشةك 
ـَ التجارةَ  ،الناس على  قرأىا رسوؿ اهلل  .(ٔ)((في الخمر ثم َحرَّ

                                                

[، كابن أيب ِٕٕٔ[، كابن ا١بعد ]ُْٗٔٔ[، كعبد الرزاؽ ُب )مصنفو( ]َِّٗأخرجو الطيالسي ] (ُ)
[، كالَبمذم َّٖٓ[، كأبو داكد ]ُِّّ[، كابن ماجو ]ِّٓٔ[، كأٞبد ]ُِٔٔٗشيبة ]

[، كالطربا٘ب َٕٕٓ[،  كابن حباف ]َُّٕحسن صحيح"، كما أخرجو: البزار ][، كقاؿ: "ُّّٕ]
[، كقاؿ: "صحيح َٕٔٔ[، كا٢باكم ]ٖٓ[ ك)الصغّب( ]َِِٔ[، ]َُُُِْب )الكبّب( ]

 [ كغّبه.ُُْٓاإلسناد"، ككافقو الذىيب. كأخرجو أيضنا: البيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]
(: ّّّٓب(، كرجالو ثقات". كقاؿ السخاكم ُب )ا٤بقاصد( )ص:"ركاه الطربا٘ب ُب )الصغ :قاؿ ا٥بيثمي (ِ)

 كسنده صحيح". ،"ركاه الطربا٘ب
 [.ُٕٖٔ[، مسلم ]ٕٗٗٔ، ّٖٕٔالبخارم ] ( صحيحّ)
  كقد تقدـ. [.ُٖٕٗ( صحيح مسلم ]ْ)
 [.ُُٖٓ[، كمسلم ]ِْٔٗ، ِِّٔ( أخرجو البخارم ]ٓ)
 [.َُٖٓ[، كمسلم ]ّْْٓ، ِْْٓ، ُْْٓ، َْْٓ، ِِِٔ،  َِْٖ( أخرجو البخارم ]ٔ)
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لُِعَنِت الخمُر  على عشرة )) :يقوؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كعن ابن عمر 
وجوه: لعنت الخمر ِبَعْيِنَها، وشاربها، وساقيها، وبائعها، وُمْبَتاعها، وعاصرىا، 

 .(ُ)((وُمْعَتصرىا، وحاملها، والمحمولة إليو، وآِكل َثَمِنها
بيع ا٣بمر كىو مستحل لشرُّا كبيعها فهو كافر ٦باىر ٗبعصيتو أما الذم ي

 ككفره.
 .أكل ا٤باؿ ا٢براـٰبرص غاية ا٢برص على ٘بنب  كقد كاف النيب 

 النيب  قاؿ: مر   عن أنس كاألحاديث ُب ذلك كثّبة، فمنها: ما جاء 
 . (ِ)((لوال أني أخاؼ أف تكوف من الصدقة ألكلتها))ريق، قاؿ: بتمرة ُب الط  

إني أَلَنْػَقِلُب إلى أىلي، فأجد ))قاؿ:  عن النيب  عن أيب ىريرة ك 
على فراشي، فأرفعها آلكلها، ثم أخشى أف تكوف صدقة،  التَّْمَرَة ساقطةً 

 . (ّ)((فألقيها
  

                                                

[، كابن ّْٕٔ[، كأبو داكد ]َّّٖ[، كابن ماجو ]ْٕٖٕ[، كأٞبد ]ُِِٓٔأخرجو ابن أيب شيبة ]( ُ)
"ركاه أٞبد كابن ماجو، كأليب : [. قاؿ الصنعا٘بَُٖٕٕ[، كالبيهقي ُب )الكربل( ]ُْٔاألعرايب ]

ا((. كصحح ا٢بديث: ابن السكن، داكد ٫بوه بإسناد جيد. كٓب يقل: ))عشرة((، كٓب يقل: ))آكل ٜبنه
، قاؿ ُب )التقريب(: مقبوؿ" فتح الغفار -أمّب األندلس-كُب إسناده عبد الرٞبن بن عبد اهلل الغافقي 

أخرجو "أبو داكد، كفيو عبد  :(. قاؿ ا٢بافظ ابن حجرُُٓٔ/ّا١بامع ألحكاـ سنة نبينا ا٤بختار )
كزاد: ))كآكل ٜبنها((. كُب  ،كركاه ابن ماجوالرٞبن بن عبد اهلل الغافقي، كصححو ابن السكن. 

كزاد: ))كعاصرىا، كا٤بشَبم ٥با، كا٤بشَبل لو((، ركاه الَبمذم  ،بو  عن أنس بن مالك :الباب
ركاه أٞبد، كابن حباف، كا٢باكم، كعن ابن مسعود   كركاتو ثقات، كعن ابن عباس ،كابن ماجو
 رةذكره ابن أيب حاًب ُب )العلل(، كعن أيب ىري   مرفوعنا: ))إف اهلل حـر ا٣بمر، كٜبنها، كحـر

 " التلخيص كعن عبد اهلل بن عمرك بن العاص ،ا٤بيتة كٜبنها، كحـر ا٣بنزير كٜبنو((، كركاه أبو داكد
 (.َُِ -ُٗٗ/ْا٢ببّب )

 [.ُِّْالبخارم ] صحيح (ِ)
 [.ََُٕ[، مسلم ]ِِّْالبخارم ] صحيح (ّ)
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ٍرىةن  :كقاؿ أبو ىريرة  ًٍر الص دقة، فجعلها ُب فيو،  منأخذ ا٢بسني بني عىًلي  ٛبى ٛبى
 .(ُ)((؟ِكْخ ِكْخ، اْرـِ ِبَها، َأَما َعِلْمَت أنَّا ال نأكل الصَّدقة)): فقاؿ رسوؿ اهلل 

. أكل ا٤باؿ ا٢براـٰبرصوف غاية ا٢برص على ٘بنب  كقد كاف الصحابة 
غبلـ   قالت: كاف أليب بكر عن عائشة كاألدلة على ذلك كثّبة، فمنها: 

ا بشيء فأكل منو أبو ومن يأكل من خراجو، فجاء ي  ٱبرج لو ا٣براج، ككاف أبو بكر
، فقاؿ لو الغبلـ: أتدرم ما ىذا؟ فقاؿ أبو بكر: كما ىو؟ قاؿ: كنت  بكر

تكهنت إلنساف ُب ا١باىلية، كما أحسن الكهانة، إال أ٘ب خدعتو، فلقيِب فأعطا٘ب 
 .(ِ)بذلك، فهذا الذم أكلت منو، فأدخل أبو بكر يده، فقاء كل شيء ُب بطنو

 الص اّب ُب الت ورع عن الشُّبهات، ككانوا يىدىعوف بعضكىكذا كاف حاؿ الس لف 
 حرامنا، أك موصبلن إٔب ا٢براـ. يكوف أف خشية ا٢ببلؿ؛
 ؛لف: ال يبلغ العبد حقيقة التقول حٌب يدع ما ال بأس بوقاؿ بعض الس  قد ك 

٨بافة  ؛ا من ا٢ببلؿ: كنا ندع سبعْب بابن  كقاؿ بعض الصحابة ا ٩با بو بأس.حذرن 
 .(ّ)ُب باب من ا٢براـ أف نقع

 . كلكن بعضو أطيب من بعض ،كا٢ببلؿ كلو طيب
اعلم أف ا٢براـ  ُب )اإلحياء(، فقاؿ: " الورع درجات الغزإب كقد ذكر اإلماـ 

كلكن بعضو أطيب  ،لكن بعضو أخبث من بعض، كا٢ببلؿ كلو طيب ،كلو خبيث
 : كلذا كاف الورع عن ا٢براـ على درجات ؛من بعض، كأصفى من بعض

  

                                                

بفتح الكاؼ -"يقاؿ: كخ كخ   :[. قاؿ القاضيَُٗٔمسلم ] [،َِّٕ، ُُْٗصحيح البخارم ] (ُ)
كىي كلمة يزجر ُّا الصبياف عن ا٤بستقذرات،  -ككسرىا كتسكْب ا٣باء، كٯبوز كسرىا مع التنوين

(، ِّٕ/ّفيقاؿ لو: كخ، أم: اتركو كاـر بو" إكماؿ ا٤بعلم شرح صحيح مسلم، للقاضي عياض )
(، شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح ُٕٓ/ٕكانظر: شرح النوكم على صحيح مسلم )

(ٓ/َُِٓ.) 
 [.ِّْٖصحيح البخارم ] (ِ)

 (.َٔٓ-َٓٓ/ٓ) ٤بعات التنقيح(، ِّّ/ُ) الرسالة القشّبية(، ِٓ/ِ) مدارج السالكْبانظر:  (ّ)
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  :فمنو
  .الورع عن كل ما ٙبرمو فتاكل الفقهاء - ُ

  :كمنو
  .الورع عما يتطرؽ إليو احتماؿ التحرٙب - ِ

  :كمنو
كىو ترؾ ما ال بأس  ،كلكن ٱباؼ منو أداؤه إٔب ٧بـر ،ما ال شبهة ُب حلو - ّ

  .٨بافة ٩با بو بأس ؛لو
  :كمنو

، كال  و يتناكؿ لغّب اهللكلكن ،ما ال ٱباؼ منو أف يؤدم إٔب ما بو بأس - ْ
أك تتطرؽ إٔب أسبابو ا٤بسهلة لو كراىية أك  ، على نية التقوم بو على عبادة اهلل

 معصية.
الورع لو أكؿ كغاية، كبينهما درجات ُب االحتياط، ككلما كاف اإلنساف كقاؿ: 

 .(ُ)اا على الصراط، كأخف ظهرن ا كاف أسرع جوازن أشد كرعن 
ّبه(: مراتب التقول، فبْب ُب البداية معُب: التقول، ُب )تفس كذكر األلوسي 

  ،االصيانة مطلقن  ، كىي:الوقايةكأهنا ُب اللغة من 
  .صيانة ا٤برء نفسو عما يضر ُب اآلخرةكأهنا ُب االصطبلح الشرعي: 
  ؛لتعدد مراتب الضرر ؛كا٤براتب متعددةٍب ذكر مراتب التقول، فقاؿ: 

 .التوقي عن الشرؾ :فأوالىا
 .-كمنها اإلصرار على الصغائر- التجنب عن الكبائر :انيةوالث

  

                                                

 ٨بتصر منهاج القاصدين (،ُِِ -ُُِ)ص: موعظة ا٤بؤمنْب(، ْٗ/ِانظر: إحياء علـو الدين ) (ُ)
 (.ٖٖ)ص:
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...إٔب آخر ما ا ٩با بو بأسحذرن  ؛ما ال بأس بو: أف يدع العبد والثالثة
 .(ُ)ذكره..
 (ِ)((وبينهما مشبهات ،والحراـ بين ،الحالؿ بين: ))قاؿ النيب قد ك 

فيو : " ((، قاؿ ا٢بافظ ابن حجرْب.. اوالحراـ بين ،الحالؿ بين)) :قولو
ألف الشيء إما أف ينص على طلبو  ؛كىو صحيح ،تقسيم األحكاـ إٔب ثبلثة أشياء

أك ال ينص على كاحد  ،أك ينص على تركو مع الوعيد على فعلو ،مع الوعيد على تركو
  .منهما

  .ا٢ببلؿ البْب :فاألوؿ
  .ا٢براـ البْب :والثاني

كيشَبؾ ُب معرفتو كل  ،انوال ٰبتاج إٔب بي :أم ((الحالؿ بين)) :فمعُب قولو
  .أحد

كما كاف ىذا  ،فبل يدرل ىل ىو حبلؿ أك حراـ ،٣بفائو ؛مشتبو :والثالث
ا فقد برمء من تبعتها كإف كاف ألنو إف كاف ُب نفس األمر حرامن  ؛سبيلو ينبغي اجتنابو

ا ألف األصل ُب األشياء ٨بتلف فيو حظرن  ؛ فقد أجر على تركها ُّذا القصدحبلالن 
كإال فهو من حيز القسم  ،فإف علم ا٤بتأخر منهما ،اكاألكالف قد يرداف ٝبيعن  ،كإباحة
 .(ّ)"الثالث

 ،يركف أف الدنو من ا٤بنكر أشد من الدنو من النار ا٤بلتهبة  كالعارفوف باهلل
  .(ْ)أك ا٢بشرات السامة" ،أك الوحوش ا٤بغتالة

                                                

 (.ُُُ/ُر: ركح ا٤بعا٘ب )انظ( ُ)
 [. ُُْٖ[، مسلم ]ُْٔٗ، ِٓالبخارم ] ( صحيحِ)
 (.ُِٗ/ْالبارم ) فتح (ّ)
ا٘باىات التفسّب ُب القرف (، ٕٔ-ْٔ/ِ) العقاد سعد ٞبد، ألضياء األكواف ُب تفسّب القرآفانظر:  (ْ)

 (.َِْ/ُ، أ.د فهد الركمي )الرابع عشر
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كعرضو، كأف  لدينو ءةبرا الشبهات؛ يتقي ٤بن أراد السبلمة كالعافية أف فينبغي
يأخذ باألحوط ما أمكن حٌب يكوف أبعد ما يكوف عن ا٢براـ كما يوصل إليو، كيسعد 

 .النّباف من با٢ببلؿ، فيحيا حياة طيبة، كينجو ُب اآلخرة
 ( من ٫بو:الطرؽ الموصلة إلى أكل الماؿ الحراـكينبغي االحَباز  عن )

 ،والتزوير، والتغريريب، ، كإخفاء العالغش والخداع، وإخفاء الحقيقةأ. 
 .والتدليس

 

 ب. الرشوة.
 

 ج. الحلف الكاذب.
 

 د. عدـ تحري الحالؿ:
يوشك إف عدـ ٙبرم ا٢ببلؿ يؤدم إٔب الوقوع ُب ا٢براـ، فمن حاـ حوؿ ا٢بمى 

 .أف يرتع فيو
 ا٢براـ السالك يصادؼ ال البعد الشبهات؛ حٌب إٔب أرشد النيب  كقد

فمن اتقى الشُّبُػَهاِت استبرأ لدينو وعرضو، ومن )) :قاؿ كيضل،  فيعثر احملض،
وقع في الشُّبُػَهاِت وقع في الحراـ، كالراعي يرعى حوؿ الحمى يوشك أف يرتع 

 .(1)((فيو، أال وإف لكل ملك ِحَمى، أال وإف ِحَمى اهلل محارمو
 

 .ىػ. الجهل بفقو المهنة، وبخطورة أكل الماؿ الحراـ وعاقبتو
 

 (، كىي متعددة، فمنها:صور أكل الماؿ الحراـمن ) كقد تقدـ بياف كثّب
 . أ. السرقة

  
                                                

 [. ُٗٗٓصحيح مسلم ] [،ِٓصحيح البخارم ] (ُ)
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 . التعدي علي الماؿ العاـو  ب. الغلوؿ
 ج. الربا.

 والمستضعفين. والتطاوؿ على أمواؿ الضعفاءد. أكل ماؿ اليتيم 
 :والبخس في الميزاف ،في الكيل التطفيفىػ. 

 . و. الكسب الخبيث
ه خطرنا: ما يتعدل الضرر فيو إٔب  كىو متفاكت من حيث ا٣بطر، فمن أشد

كثّبين، من ٫بو: بيع السبلح لؤلعداء أك للمفسدين كاَّرمْب، كمن ٫بو: بيع 
  ا٤بخدرات كا٣بمور...إٔب غّب ذلك.

 ز. استغالؿ الوظيفة في التكسب غير المشروع:
كمن ذلك: أخذ أمواؿ من ا٤براجعْب مقابل امتيازات ٫بو: تعجيل إ٪باز 

 أك غّب ذلك. -مثبلن -ا٤بعامبلت 
 كمن ذلك: الرشوة.

 كمن ذلك: التسَب على الفاسدين.
كمن ذلك: استغبلؿ الوظيفة ُب أعماؿ ال صلة ٥با بالعمل ا٤بوكل إٔب العامل، 

 كدكف إذف من ربٍّ العمل. 
كمن ذلك: استغبلؿ أجهزة كأدكات العمل ُب مصاّب شخصية دكف إذف من 

 إٔب غّب ذلك. -مثبلن – ربٍّ العمل، من ٫بو: استخداـ الطابعة
 ح. عدـ إتقاف العمل:

إف العمل أمانة، كاإلنساف مسؤكؿ كمؤٛبن ُب عملو أف يتمو على أكمل كجو، 
كأف يكوف فقيهنا ٗبهنتو، كأف تكوف يده على ما يوكل إليو يد أمانة، كأف يكوف كفأ قد 

، أك أخذ ما ال تبوأ ما ىو أىل لو، كٓب يتعد  على أحد ُب الت سوًُّر على ما ليس لو
 بو. ا٤بكلف الشغل مصلحة غّب ُب العمل أكقات يستحقو، أك ُب تضييع
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طػ. التعلل بأعذار كاذبة؛ ألجل الخروج من العمل لساعات أو ألياـ مع 
 استيفاء الراتب غير منقوص.

 :التسوؿ وسؤاؿ الناس بال حاجة أو ضرورة ي.
ناس كعنده ما يغنيو. كقد فمن الناس من يذؿ نفسو ألجل ا٤باؿ، كيطلب من ال

قاؿ:   عن عبد اهلل بن مسعودجاء ُب ذلك كعيد شديد، فقد جاء ُب ا٢بديث: 
في  (ُ)من سأؿ الناس ولو ما يُػْغِنيِو جاء يـو القيامة وَمْسأَلَُتوُ )) :قاؿ رسوؿ اهلل 

، قيل: يا رسوؿ اهلل، كما يغنيو؟ قاؿ: ((وجهو ُخُموٌش، أو ُخُدوٌش، أو ُكُدوحٌ 
 . (ِ)((ا، أو قيمتها من الذىبمسوف درىمً خ))

: حبشي بن جنادة السلوٕب قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل : عن ابن خزٲبةكعند 
: ((من سأؿ ولو ما يغنيو فإنما يأكل الجمر)) من سأؿ من )). كقاؿ زيد بن أخـز

  .(ّ)((غير فقر، فإنما يأكل الجمر
عس عبد الدينار، ت)): قاؿ: يقوؿ النيب  عن النيب  عن أيب ىريرة ك 

 . (ْ)((والدرىم، والقطيفة، والخميصة، إف أعطي رضي، وإف لم يعط لم يرض
 ؾ. المماطلة في سداد الدين مع القدرة واالستحقاؽ:

إف من صور أكل ا٤باؿ ا٢براـ، كىو من الظلم للنفس كالناس: ا٤بماطلة ُب أداء 
 مع كالدين، السلف قصدب الناس أمواؿ ا٢بقوؽ مع القدرة، فمن الناس من يأخذ أخذ

: ذلك.  كقد قاؿ اهلل  ُب التهاكف أك ُب الوقت احملدد، السداد بعدـ النية إضمار
ٔهُ حمس َجٍو ُمَصَمًّ ـَاْنُخُت

َ
ٍَ إََِل أ ًْ ةَِديْ ٔا إِذَا حََدايَنْخُ ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اّلٍّ َٓ حَّ

َ
  [.ِِٖ]البقرة: ىجسيَا أ

                                                

 أم: أثرىا. (ُ)
 م، كالَبمذ[ُِٔٔ]أبو داكد ك ، [َُْٖ]، كابن ماجو [َِْٕ]أٞبد ك  [،ُّٗابن أيب شيبة ] أخرجو (ِ)

، [ُْٕٗ]كا٢باكم [، ِِٗٓكالنسائي ]، [ُُّٗ]ا: البزار . كأخرجو أيضن "حسن"، كقاؿ: [َٓٔ]
 [.َُِّٕ] يكالبيهق [،ُُٖٔٔب )األكسط( ] ، كالطربا٘ب[ْٖٕ] يكالشاش

 [.ِْْٔ] صحيح ابن خزٲبة (ّ)
 .كىلك شقي :((تعس))ك[. ّْٓٔ، ِٕٖٖ، ِٖٖٔالبخارم ]( صحيح ْ)
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ن أخذ أمواؿ الناس م)): قاؿ عن النيب  عن أيب ىريرة ا٢بديث: كُب 
 .(ُ)((يريد أداءىا أدى اهلل عنو، ومن أخذ يريد إتالفها أتلفو اهلل

ا٢بديث:  كما جاء ُبمن الظلم: ا٤بماطلة ٕبق الغّب مع القدرة على الوفاء،  ف
 .(ِ)((َمْطُل الغَِنيّْ ظُْلم))

 ؿ. الغصب.
 :أكل ماؿ الغير في الميراثـ.  

 :  . ؿ الناس بالباطلأكل أمواكىو ٩با يندرج ٙبت عمـو
ف. أكل ماؿ األجير، ويدخل فيو: المماطلة في أداء حق األجير مع 

 القدرة واالستحقاؽ:
األجراء كا٤بستخدمْب ببخسهم حقوقهم، أك تأخّب ظلم  :ظلمفمن أعظم ال

عن  عن أيب ىريرة  (:الصحيح)٤با جاء ُب ؛ أجرىم، أك إىانتهم بقوؿ أك فعل
عالى: ثالثة أنا خصمهم يـو القيامة، رجل أعطى بي ثم قاؿ اهلل ت: ))قاؿ النيب 

ا فأكل ثمنو، ورجل استأجر أجيًرا فاستوفى منو ولم يعطو غدر، ورجل باع حرِّ 
 .(ّ)((أجره

 .من األرض بغير حقشيًئا س. من أخذ 
ع. عدـ االلتزاـ بنظاـ العمل المقرر من قبل الدولة أو رب العمل، من 

قات في مقابل الخدمات العامة، كأجرة نحو: التهرب من دفع المستح
 .-مثاًل –المواصالت 

 ؼ. الغش والتدليس في المعامالت:
 عن الغش كالتدليس ُب ا٤بعامبلت، كما جاء ُب ا٢بديث: كقد هنى النيب 

رىًة طعاـ فأدخل يده فيها، فنالت  مر   أف رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرة على صيبػٍ
                                                

 [.ِّٕٖالبخارم ] صحيح (ُ)
 [.ُْٔٓ[، مسلم ]ََِْ، ِِٖٖ، ِِٕٖ( صحيح البخارم ]ِ)
 [. َِِٕ، ِِِٕ( صحيح البخارم ]ّ)
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أصابتو السماء يا رسوؿ  :قاؿ ((،؟صاحب الطعاـ ما ىذا يا)) فقاؿ: أصابعو بلبلن 
 .(ُ)((أفال جعلتو فوؽ الطعاـ كي يراه الناس، من َغشَّ فليس ِمنّْي))اهلل، قاؿ: 

رىة : قاؿ األزىرم .-بضم الصاد كإسكاف الباء- ((صبرة)قولو: )  :الصُّبػٍ
ل كمنو قي .إلفراغ بعضها على بعض ؛٠بيت صربة ،الكومة اَّموعة من الطعاـ

صىًبّب :للسحاب فوؽ السحاب
رىةي  .(ِ) غيٍرفىةو  مثل: ،صيبػىره  :الط عاـ ٝبعها منكالصُّبػٍ

 .(ّ)"ببل كيل كال كزف :أم ،اشَبيت الشيء صربة :كعن ابن دريد .كىغيرىؼو 
أنو  :كمعناه عند أىل العلم" :قاؿ اإلماـ النوكم ((. فليس ِمنّْي))كقولو: 

كما يقوؿ الرجل   ،كحسن طريقتنا ،علمنا كعملناكاقتدل ب ،ليس ٩بن اىتدل ُّدينا
كىكذا القوؿ ُب كل األحاديث الواردة بنحو ىذا  ،لست مِب :لولده إذا ٓب يرض فعلو

 .(ْ)"القوؿ
يرد بو نفيو عن دين اإلسبلـ، إ٭با أراد أنو ترؾ  "ٓب أنو : الطييب ك٫بوه قوؿ

و ا٤بوافقة كا٤بتابعة، قاؿ اهلل متابعتنا، ىذا كما يقوؿ الرجل لصاحبو: أنا منك، يريد ب
  ا عن إبراىيم إخبارن: ٌِِّنِ حمس  ُّ َْ حَتَِػِِن ـَإٍُِّ ٍَ  .(ٓ)"[ّٔ]إبراىيم:  ىجسَذ

 ص. المكس.
 ؽ. أكل الخبيث المحـر من الطعاـ:

ًُ حمس: ككل ٧بـر فهو خبيث حقيقة أك حكمنا. قاؿ اهلل  ْج َغيَيُْس ٌَ ُخّرِ
ًُ اْْلِ  ُم َوَْلْ يَْخُث َوادلٍّ ٍَ ْ ّدِيَُث ال ََتَ ٍُ ْ ْٔكَُٔذةُ َوال ٍَ ْ َِْخَِِلُث َوال ٍُ ْ ِ ةِِّ َوال ِْوٍّ ىَِؾرْيِ اَّللٍّ

ُ
ا أ ٌَ َْنِيرِ َو

                                                

 [.َُِلم ]مس صحيح( ُ)
منصور األزىرم  ، أليبُب غريب ألفاظ الشافعيالزاىر  (،َُٗ/ِشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ِ)

  (.ُٕٔ )ص: ٙبرير ألفاظ التنبيو(، َُْ)ص:ا٥بركم 
ا٤بصباح (، َٕٕ/ِ(، الصحاح، للجوىرم، مادة: )صرب( )ُِّ /ُ، البن دريد )ٝبهرة اللغةانظر: ( ّ)

 ا٤بصباح ا٤بنّب(، ّّْ/ّ) ا٤بخصص(، ْٗٓ/ُ) البن فارس ،٦بمل اللغة(، ُّّ/ُ) ا٤بنّب
(ُ/ُّّ.) 

 (.َُٗ/ُشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ْ)
 (.ُُِٓ/ٕ) الكاشف عن حقائق السنن (ٓ)
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ٔا  ٍُ ْن تَْصَخْلِص
َ
ا ُذةَِح لََعَ اَلَُّصِب َوأ ٌَ ًْ َو يُْخ ا َذنٍّ ٌَ تُُع إَِلٍّ  َزَو الصٍّ

َ
ا أ ٌَ َواَلٍِّػيَدُث َو

ْزََلمِ 
َ
ُّ َوََل حَ حمس: كقاؿ  [،ّ]ا٤بائدة: ىجسةِاْْل ِ َغيَيِّْ ِإَوٍُّ ًُ اَّللٍّ ًْ يُْذَنرِ اْش َ ا ل ٍٍّ ٔا ِم ُزيُ

ْ
أ

 [.ُُِ]األنعاـ: ىجسىَفِْصقٌ 
ًُ اْْلََتانَِد حمس :ُب تفسّب قوؿ اهلل  قاؿ الز٨بشرم  ِٓ  ]األعراؼ: ىجسَويَُدّرُِم َغيَيْ

 ك٢بم ا٣بنزير، كما أىل لغّب اهلل ،كا٤بيتة ،الدـ :من ٫بو ،ما يستخبث: "ا٣ببائث [:ُٕٓ
 ةثبا كالرشوة كغّبٮبا من ا٤بكاسب ا٣ببيأك ما خبث ُب ا٢بكم، كالرٍّ  ،بو"(ُ) . 

ًُ حمس:  قولو  :كقاؿ ا٢بافظ ابن كثّب  ِٓ ّيِتَاِت َويَُدّرُِم َغيَيْ ًُ اىػٍّ ُٓ َ َويُِدوَّ ل
أم: ٰبل ٥بم ما كانوا حرموه على أنفسهم من البحائر، كالسوائب، " ىجساْْلََتانَِد 

٫بو ذلك، ٩با كانوا ضيقوا بو على أنفسهم، كٰبـر عليهم كالوصائل، كا٢باـ، ك 
  .(ِ)"ا٣ببائث

ا٤بطاعم النافعة للعقوؿ  :فالطيبات الٍب أباحها ىي: "كقاؿ ابن تيمية 
  .كاألخبلؽ

ألهنا  ؛كما أف ا٣بمر أـ ا٣ببائث  ،الضارة للعقوؿ كاألخبلؽ :كا٣ببائث ىي
الطيبات الٍب يستعينوف ُّا على  :للمتقْب  فأباح اهلل ،تفسد العقوؿ كاألخبلؽ

كحـر عليهم ا٣ببائث الٍب تضرىم ُب ا٤بقصود الذم  ،الٍب خلقوا ٥با  عبادة رُّم
فمن أكلها كٓب يشكر ترؾ  ،كهناىم عن ٙبرٲبها ،كأمرىم مع أكلها بالشكر ،خلقوا لو

 فقد تعدل حدكد اهلل -كالرىباف-بو كاستحق العقوبة. كمن حرمها   ما أمر اهلل
، قاؿ . فاستحق العقوبة :حمس ًْ َِاُز ا َرزَْر ٌَ َْ َغّيَِتاِت  ٌِ ٔا  ٔا ُُكُ ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اّلٍّ َٓ حَّ

َ
يَا أ

ًْ إِيٍّاهُ تَْػُتُدونَ  ِ إِْن ُنُِْخ عن النيب  (:الصحيح)كُب ا٢بديث  [،ُِٕ]البقرة: ىجسَواْطُهُروا َّلِلٍّ
  :أو  ،ليهاإف اهلل ليرضى عن العبد أف يأكل األكلة فيحمده ع))أنو قاؿ

  .(ّ)((يهايشرب الشربة فيحمده عل

                                                

 (.ُٓٔ/ِ) الكشاؼ (ُ)
 (.ْٖٖ/ّتفسّب ابن كثّب ) (ِ)
 [.ِّْٕ( صحيح مسلم ]ّ)
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: كقاؿ  ،(ُ)((الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر))كُب حديث آخر: 
ًِ حمس َِ اَلٍّػِي هٍِذ َغ ٌَ ْٔ ٍَّ يَ ىُ

َ
ًٍّ ىَتُْصأ ا فإنو ال يبيح شيئن  ،عن شكره :أم ،[ٖ]التكاثر: ىجسُث

ا حرمو عليو: ىل كعم ،كلكن يسألو عن الواجب الذم أكجبو معو ،كيعاقب من فعلو
ٔا َغّيَِتاِت حمس: كما قاؿ   ،فرط بَبؾ مأمور أك فعل ٧بظور ٔا ََل َُتَّرُِم ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اّلٍّ َٓ حَّ

َ
يَا أ

 ََ ْػَخِدي ٍُ ْ َ ََل ُُيِبَّ ال ًْ َوََل تَْػَخُدوا إِنٍّ اَّللٍّ ُ ىَُس َخوٍّ اَّللٍّ
َ
ا أ فنهاىم عن ٙبرٙب  [،ٕٖ]البقرة: ىجسٌَ

 .(ِ)"الطيبات
ما تستطيبو األذكاؽ من األطعمة، كتستفيد منو  :الطيب" نار(:كُب )تفسّب ا٤ب

 :التغذية النافعة، كمن األمواؿ ما أخذ ٕبق كتراض ُب ا٤بعاملة، كا٣ببيث من األطعمة
كا٤بيتة كالدـ ا٤بسفوح، أك تصد عنو العقوؿ   ،اما ٛبجو الطباع السليمة كتستقذره ذكقن 

كالذم يذبح للتقرب بو   ،لضرره ُب الدين، أك ..كا٣بنزير  ،الراجحة لضرره ُب البدف
أم: ال ما يذبح لتكرٙب الضيفاف؛ من صغّب -على سبيل العبادة  إٔب غّب اهلل 

  كالذم ٰبـر ذٕبو أك أكلو لتشريع باطل ٓب يأذف بو اهلل -ككبّب أك أمّب أك سلطاف
 .-كا٢بامي كالبحّبة كالسائبة كالوصيلة -

 ،كالسرقة ،كالغلو ،كالرشوة ،كالربا  ،ّب ا٢بقما يؤخذ بغ :كا٣ببيث من األمواؿ
 كالسحت.  ،كالغصب ،كا٣بيانة

  

                                                

(: "علقو البخارم، كأسنده الَبمذم كحسنو، كابن ماجو، كابن حباف، من ُُِْ)ص: ( قاؿ العراقيُ)
كقاؿ  كركاه ابن ماجو من حديث: سناف بن سنة، كُب إسناده اختبلؼ". . حديث أيب ىريرة

ا٢بديث عن  انفرد ابن ماجة ُّذا ،ىذا إسناد صحيح رجالو ثقات(: "ّٖ/ُِب )الزكائد( ) البوصّبم
سناف  :من حديث (مسنده)ركاه أٞبد ُب  ،كليس لو شيء ُب الكتب ا٣بمسة األصوؿ ،سناف بن سنة
 (،صحيحيهما)ركاه ابن خزٲبة كابن حباف ُب  ،أيب ىريرة :اىد من حديثكلو ش ،ابن سنة أيضن 
 اتعليقن  (صحيحو)كالبخارم ُب  (،سننو)كابن ماجة ُب  (،جامعو)كالَبمذم ُب  (مستدركو)كا٢باكم ُب 
 ٦بزكمنا بو".

 .(ُُٖ -َُٖ/ُٕ( ٦بموع الفتاكل )ِ)
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عقوبة ٥بم كما قاؿ:  ؛حـر على بِب إسرائيل بعض الطيبات كقد كاف اهلل 
ًْ حمس ُٓ َ ِخيٍّْج ل

ُ
ًْ َغّيَِتاٍت أ ِٓ َِا َغيَيْ ٌْ اُدوا َخرٍّ َْ  ََ ِي ََ اّلٍّ ٌِ . [َُٔ]النساء: اآلية ىجسـَتُِظيٍْم 

عليهم، كأحلوا ألنفسهم  لى أنفسهم طيبات أخرل ٓب ٰبرمها اهلل كحرموا ىم ع
عنهم بعد ذكر استحبلؿ  أكل أمواؿ غّب اإلسرائيليْب بالباطل، كما حكى اهلل 

ِّيَِي َشبِيٌو حمسبعضهم أكل ما يأٛبنهم عليو العرب ذلك بأهنم  ٌّ
ُ
َِا ِِف اْْل ٔا ىَيَْس َغيَيْ ُ كَال

ِ اىْ  ٔنَ َويَُلٔلَُٔن لََعَ اَّللٍّ ٍُ ًْ َحْػيَ ُْ  . (ُ)"[ٕٓ]آؿ عمراف: ىجسَهِذَب َو
ّيِتَاتِ حمس (: "فإنو السعدمكُب )تفسّب  ًُ اىػٍّ ُٓ َ من ا٤بطاعم كا٤بشارب،  ىجسُُيِوَّ ل

ًُ اْْلََتانَِد حمس كا٤بناكح. ِٓ من ا٤بطاعم كا٤بشارب كا٤بناكح، كاألقواؿ  ىجسَويَُدّرُِم َغيَيْ
 .(ِ)"كاألفعاؿ

 راب، كالمسكرات:ر. شرب الخبيث المحـر من الش
 ش. التعامل بالبيوع المحرمة والفاسدة:

 : منها، (للبيوع المحرمة صور كثيرةك)
 .(لربا، والميسركما في )ا ،المعاوضة يأكل الماؿ بالباطل ف

 ،كا٣بنزير ،كالدـ ،كبيع ا٤بيتة  ،اإذا كاف أحد العوضين أو كالىما محرمً  ومنها:
 . (ّ)((وثمن الدـ ،لبعن ثمن الك  نهى النبي. كقد ))كا٣بمر

اَّبلت األشرطة كاألسطوانات ك  ، كبيعومنها: بيع ما كاف وسيلة إلى محـر
 .كالصحف ا٣بليعة الٍب تدعو إٔب التهتك كالفجور

  

                                                

 (.ّٖ/ٗتفسّب ا٤براغي )كانظر: (، ُٕٗ/ٗتفسّب ا٤بنار ) (ُ)
 (.َّٓ)ص: السعدم تفسّب (ِ)

 [.َِٖٔم ]صحيح البخار  (ّ)
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؛ ألف بيعو منهم من باب (ُ)إف علم بيع السالح من أىل الفتنة :ومنها
 .(ِ)اإلعانة على اإلٍب كالعدكاف

ل الحرب وتجهيزه إليهم قبل الموادعة بيع السالح والكراع من أىو 
فيمنع  ،على قتاؿ ا٤بسلمْب ة ٥بمتقوي ذلك ألف ُب ؛ألهنا على شرؼ النقض؛ وبعدىا

ككذا كل ما فيو تقوية ٥بم، كا٢بديد، كالعبيد، ك٫بو  .ا٣بيل :كالكراع ،من ذلك
 .(ّ)ذلك

 كحكم بيع السبلح ٩بن يقاتل ُّا ا٤بسلمْب" : بن رشداأبو الوليد كقاؿ 
 .(ْ)"ا من ا٤بسلمْبحكم بيع العنب ٩بن يعصره ٟبرن 

ٰبـر بيع السبلح ٤بن يعلم أنو يريد قطع الطريق على "ك  (:مواىب ا١بليلكُب )
 .(ٓ)"أك إثارة الفتنة بينهم ،ا٤بسلمْب

٤با فيو  ؛فأما بيع السبلح على أىل ا٢برب فحراـ" : ا٤باكردمكقاؿ اإلماـ 
 .(ٔ)" دين اهلل على أىل  من تقوية أعداء اهلل

  

                                                

الرائق  " البحرإف علم البائع أف ا٤بشَبم منهم :إف علم( أم)قولو: . ك مشل البغاة كقطاع الطريق كاللصوص (ُ)
  .(ِٖٔ/ْ) رد احملتار على الدر ا٤بختار (،ُٓٓ/ٓ) شرح كنز الدقائق

 (ِّّ/ٓ) بدائع الصنائع(، ُْْ/ِ) ُب شرح بداية ا٤ببتدما٥بداية (، ُِْ)ص: ا٤ببتدم بدايةانظر:  (ِ)
 (.ُٕٓ)ص: ملتقى األٕبر (،ُْٓ/ٓ) البحر الرائق (،ِٔٗ/ّ) تبيْب ا٢بقائق

البحر الرائق شرح (، ُِِ/ْ) االختيار لتعليل ا٤بختار(، ِّٖ/ِ)ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم انظر:  (ّ)
 (.ُِّ/ْ) باللباب ُب شرح الكتا(، ٖٔ/ٓ) كنز الدقائق

 (.ُْٔ/ُٖ) البياف كالتحصيل (ْ)
 (.ِْٓ/ْ) مواىب ا١بليل ُب شرح ٨بتصر خليل (ٓ)
 (.َِٕ/ٓ) ا٢باكم الكبّب (ٔ)
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كأطلق األئمة أقوا٥بم بأف بيع السبلح من أىل ا٢برب  " : كقاؿ إماـ ا٢برمْب
ال ينعقد؛ ألهنم ال يقتنوهنا إال ٤بقاتلة ا٤بسلمْب. ىذا ىو الظاىر. كمن أصحابنا من 

 .(ُ).."كصححو جرل على القياس
قاؿ  .مكركهبيع السبلح ٤بن عرؼ عصيانو بالسبلح " :كقاؿ اإلماـ النوكم 

كأما بيع السبلح ألىل ا٢برب  .كالبغاة ،قاطع الطريق :يدخل ُب ذلك :أصحابنا
 .(ِ)"كلو باعهم إياه ٓب ينعقد البيع على ا٤بذىب الصحيح ،فحراـ باإلٝباع
بيع التاجر اللحم الفاسد، والتالعب في تاريخ صالحية المنتجات  ومنها:

الشريعة اإلسالمية، أو كانت فيو الغذائية، أو بيع لحم لم يذبح وفق ضوابط 
شوائب من لحم الخنزير أو ما ال يحل أكلو، وبيع لحم الكالب والقطط 

إٔب غّب من أنواع البيوع احملرمة كالفاسدة الٍب بسط الفقهاء ....الحمر األىليةو 
 أحكامها ُب )كتب الفقو(.

يانة كقد تقدـ بياف كثّب ٩با سبق، كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب: )ا٣ب
 صورىا كأحكامها كآثارىا ُب ضوء الكتاب كالسنة(.

 
 
 
                      

 
 

  

                                                

 (.َِٖ/ٓ) هناية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىب (ُ)
 (.ّْٓ/ٗ) ا٤بهذب اَّموع شرح (ِ)
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المطلب الخامس:                                          
اء:ــــكم والػضـــاد في الحـــــــالغد           

 
 أواًل: التحذير من الفساد في الحكم والقضاء  وبياف خطورتو:

سبب ُب شيوع الفساد، كمتابعة الضبلؿ بالنسبة  ُب ا٢بكم أف ا١بور ال شكك 
لكثّبين من ضعاؼ النفوس؛ كلذلك فإف ا١بائر ُب ا٢بكم إ٭با ٰبمل أكزارنا مضاعفة، 

 كإٍب اإلضبلؿ. ،كإٍب الضبلؿ ،فهو ٰبمل إٍب ا١بور
لئبل يكوف للناس على اهلل حجة بعد  ؛إٔب العا٤بْب  رسلو أرسل اهلل كقد 

إٔب نور ا٥بداية  ا١بور كالنزاع كا٣ببلؼ، كليخرجوا الن اس من ظلمات ا١بهل ك لرسلا
؛ا كشفاء أنزؿ الكتب ىدل كرٞبة كنورن ف كالعدؿ، فيسّبكا  ،ليقـو الناس بالقسط كعدالن

َٜةِت حمس: قاؿ اهلل ، كشرعو القوٙب. على صراط اهلل ا٤بستقيم ِ َٜة ثِةْْلَحّ َٜة رُُشَٖ رَْشْٖ
َ
ْد أ َِ َٕ

 
َ
ٌس َطِديٌد َوخ

ْ
َْٛزَْلَة اِْلَِديَد ذِيِٝ ثَأ

َ
٠َم اَلٍّةُس ثِةِِْْٕصِؿ َوخ ُِ ِٙزَياَن ِِلَ ْ َِٓذةَب َوال ُٗ إْ ُٟ َه َ٘ َْٛزَْلَة 

ُٝ ثِةَْٕييْتِ  هُ َورُُشَٖ ْٚ َحُِْٜصُ َ٘  ُ َٗ اّلِلٍّ ٍّٜةِس َوِِلَْهَٖ َٜةٌُِم لِٖ َ٘  :كقاؿ  ،[ِٓ]ا٢بديد: ىجسَو
َمَر َرّّبِ ثِةِِْْٕصِؿ حمس

َ
ْٔ أ  .[ِٗ]األعراؼ: ىجسُُ

كأنزؿ الكتاب   : "فأخرب أنو جل ذكره أرسل الرسل قاؿ ابن تيمية
كا٤بيزاف؛ ألجل قياـ الناس بالقسط. كذكر أنو أنزؿ ا٢بديد الذم بو ينصر ىذا ا٢بق، 

ك٥بذا كاف قواـ الناس  ؛اا كنصّبن ككفى بربك ىادين  ،كالسيف ينصر ،فالكتاب يهدم
لف: صنفاف إذا صلحوا صلح ا قاؿ من قاؿ من الس  بأىل الكتاب كأىل ا٢بديد كم

ْمرِ حمس :الناس: األمراء كالعلماء. كقالوا ُب قولو 
َ
وَِّل اْْل

ُ
ـِيُه٠ا الرٍُّش٠َل َوأ

َ
َ َوأ يُه٠ا اّلِلٍّ ـِ

َ
أ

 ْٗ كغّبه  اإلماـ أٞبد  ك٥بذا نص   ؛ ٘بمع العلماء كاألمراءأقواالن  [ٗٓ]النساء: ىجسُِْٜ٘س
إذ كل منهما ٘بب طاعتو فيما يقـو بو من طاعة  ؛اآلية على دخوؿ الصنفْب ُب ىذه

ُب حياتو كعلي كمعاذ كأيب موسى كعتاب بن  ككاف نواب رسوؿ اهلل . اهلل 
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ككذلك خلفاؤه من بعده   ،أسيد كعثماف بن أيب العاص كأمثا٥بم ٯبمعوف الصنفْب
 .(ُ)كنواُّم"  كأيب بكر كعمر كعثماف كعلي

ث نبوية كثّبة تأمر بالعدؿ كترغب فيو، كٛبدح ككردت نصوص قرآنية كأحادي
فرض على ا٢بكاـ ، فقد من يقـو بو. كالعدؿ يشمل العدؿ ُب ا٢بكم كالقضاء

ْٗ حمس :فقاؿ  كالظلم ، كعدـ ا١بورُب ا٢بكم كالقضاة العدؿ ُمرُُز
ْ
َ يَأ إِنٍّ اّلِلٍّ

ْٗ َبْيَ  ُذ ْٙ َٓ ة ِإَوَذا َخ َٟ ِٖ ْٞ َ
ةَٛةِت إَِل أ َ٘

َ
ْن دَُؤدَّوا اْْل

َ
٠ا ثِةَْٕهْدلِ أ ُٙ ُٓ ْن ََتْ

َ
   [.ٖٓ]النساء: ىجس اَلٍّةِس أ

ِ َول٠َْ لََعَ حمس :كقاؿ اهلل  َداَء ّلِِلٍّ َٟ َِ٘ي ثِةِِْْٕصِؿ ُط ا ٠ُٛ٠ا ٠ٍَُّ ُْ ٠ُٜا  َ٘ َٚ آ ِي ة اَّلٍّ َٟ حَّ
َ
يَة خ

 ُ ْو ًٌَِِْيا ٌَةّلِلٍّ
َ
ة أ ْٚ َىِٜيًّ َُْربَِي إِْن يَُس

َ
ِٚ َواْْل يْ وِ ال٠َْاِلَ

َ
ْٗ أ ِصُس ٍُ جْ

َ
ة ٌَََل دَتٍّجُِه٠ا خ َٙ ِٟ ِ ْوََّل ث

َ
 أ

٠َُٖن َخجًِْيا َٙ ة َتْه َٙ ِ َ ََكَن ث ْو ُتْهرُِؽ٠ا ٌَإِنٍّ اّلِلٍّ
َ
ْن َتْهِدل٠ُا ِإَوْن د٠َُْٖوا أ

َ
٠َى أ َٟ ْ  [،ُّٓ]النساء: ىجسال

ٍّٜ حمس َ٘ ْرِ
َِ َداءَ ثِةِِْْٕصِؿ َوََل  َٟ ِ ُط اَِ٘ي ّلِِلٍّ ٠ُٛ٠ا ٠ٍَُّ ُْ ٠ُٜا  َ٘ َٚ آ ِي ة اَّلٍّ َٟ حَّ

َ
َٜآُن ٠ٍَُْم لََعَ يَة خ ْٗ َط ُس

٠َى ِْ ُْرَُب لِٖذٍّ
َ
٠َ أ ُٞ َلٍّ تَْهِدل٠ُا اْنِدل٠ُا 

َ
ْٗ حمس [،ٖ]ا٤بائدة: ىجسخ ُٟ َٜ ْٗ ثَحْ َْٙخ ٌَةْخُس َٓ ِإَوْن َخ

ِصِفيَ  ِْ ُٙ ْ َ ُُيِتَّ ال ُمُر ثِةَْٕهْدِل َواْْلِْخَصةنِ حمس  [،ِْ]ا٤بائدة: ىجسثِةِِْْٕصِؿ إِنٍّ اّلِلٍّ
ْ
َ يَأ  ىجسإِنٍّ اّلِلٍّ

 [. َٗ:]النحل
هنى عن الظلم، كحذ ر من عاقبتو كمآلو، كتوعد ُب آيات كثّبة الظا٤بْب قد ك 

 بالعذاب الشديد ُب اآلخرة، كالظلم يشمل ا١بور ُب ا٢بكم.
كقد جاء ُب ا٢بديث: الوعيد بالعذاب الشديد ُب نار جهنم للذين ال ٰبكموف 

القضاة ))قاؿ:  عن ابن بريدة، عن أبيو، عن النيب با٢بق كالعدؿ، كما صح 
ثالثة: واحد في الجنة، واثناف في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرؼ الحق 
فقضى بو، ورجل عرؼ الحق فجار في الحكم، فهو في النار، ورجل قضى 

 .(ِ)((للناس على جهل فهو في النار

                                                

 (.ُٖٓ -ُٕٓ/٦ُٖبموع الفتاكل ) (ُ)
[، كالنسائي ُب )الكربل( ُِِّ[، كالَبمذم ]ّّٕٓ][، كأبو داكد ُِّٓأخرجو ابن ماجو ] (ِ)

[، كا٢باكم ُّٔٔ[، كاألكسط ]ُُْٓ[، كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ٔٔ[، كالركيا٘ب ]ُٖٗٓ]
 =[. قاؿَِّْٓ[ كقاؿ: صحيح اإلسناد. كأخرجو أيضنا: البيهقي ُب )السنن الكربل( ]َُِٕ]
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القضاة ثالثة: )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   ابن عمرعن كُب ركاية: 
ر، وقاض في الجنة؛ قاض قضى بالهوى فهو في النار، وقاضي قاضياف في النا

 .(ُ)((قضى بغير علم فهو في النار، وقاضي قضى بالحق فهو في الجنة
سائر أمور على أمر من ائتمن كُب جاء الوعيد الشديد ٤بن تؤب أمارة أك 

ويٌل )) أنو قاؿ: عن النيب   عن أيب ىريرةكٓب يكن أىبلن لذلك، ف ا٤بسلمْب
ـٌ يـو القيامة أفَّ َذَوائِبَػُهْم كانت لألُ  َمَراء، ويٌل للُعَرفَاء، ويٌل لأُلَمَناء، لََيَتَمنػََّينَّ َأقْػَوا

 .(ِ)((ُمَعلََّقًة بالثػَُّريَّا، يَػَتَذْبَذبُوَف بين السََّماء واألرض، ولم يكونوا عملوا على شيء
إنَّكم ستحرصوف )) قاؿ: عن النيب  ا٤بٍقربيًمٍّ عن أيب ىريرة عن سعيد ك 

 .(ّ)((وبئست الَفاِطَمة ،على اإلمارة، وستكوف نداَمًة يـو القيامة، فنعَم الُمْرِضَعة
َما ِمْن َعْبٍد اْستَػْرَعاُه اللَُّو َرِعيًَّة، فَػَلْم َيُحْطَها بَِنِصيَحٍة، ِإالَّ َلْم )) :كقاؿ 

 .(ْ)((َيِجْد رَاِئَحَة الَجنَّةِ 
يَِلي َرِعيًَّة ِمَن الُمْسِلِميَن، فَػَيُموُت َوُىَو َغاشّّ َلُهْم،  َما ِمْن َواؿٍ كُب لفظ: ))

ـَ اللَُّو َعَلْيِو الَجنَّةَ   .(ٓ)((ِإالَّ َحرَّ
 ،بأخذ أموا٥بم ،كيتحقق غشو بظلمو ٥بم ،ضد النصح -بالكسر-كالغش 

كحبسو عنهم  ،كاحتجابو عن خلتهم كحاجتهم ،كانتهاؾ أعراضهم ،كسفك دمائهم

                                                                                                                            

ىو صحيح"، كقاؿ ا٥بيثمي (: "أخرجو أصحاب السنن من حديث بريدة ك ٖٕالعراقي )ص:=
 (: "ركاه الطربا٘ب ُب األكسط، كرجالو رجاؿ الصحيح".ُٓٗ/ْ)

[. قاؿ ا٥بيثمي ْٓٗٔ[، كالديلمي ]ُّٕ[، كالقضاعي ]َُُّٖأخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]( ُ)
 (: "ركاه الطربا٘ب ُب )األكسط( ك)الكبّب(، كرجاؿ الكبّب ثقات. كركاه أبو يعلى بنحوه".ُّٗ/ْ)

(: "رجالو ثقات". كأخرجو أيضنا: ََِ/ٓ[، قاؿ ا٥بيثمي )ِٕٖٔ[، كأٞبد ]ِْٔٔأخرجو الطيالسي ] (ِ)
[ كقاؿ: "صحيح اإلسناد". ككافقو َُٕٔ[، كا٢باكم ]ّْْٖ[، كابن حباف ]ُِٕٔأبو يعلى ]

  [.َِِِْالذىيب. كما أخرجو البيهقي ]
 [.ُْٖٕ( صحيح البخارم ]ّ)
  [.ُِْ] [، مسلمَُٕٓ( صحيح البخارم ]ْ)
 [.ُِْ[، مسلم ]ُُٕٓ( صحيح البخارم ]ٓ)
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ا٤بعْب للمصارؼ، كترؾ تعريفهم ٗبا ٯبب  هلل ٥بم من ماؿ اهلل ما جعلو ا
 ،عليهم من أمر دينهم كدنياىم، كإٮباؿ ا٢بدكد كردع أىل الفساد كإضاعة ا١بهاد

كمن ذلك توليتو ٤بن ال ٰبوطهم كال يراقب أمر اهلل  كغّب ذلك ٩با فيو مصاّب العباد.
 . (ُ)فيهم كتوليتو من غّبه أرضى هلل عنو مع كجوده

اللُهمَّ، َمْن َوِلَي ِمْن َأْمِر ُأمَِّتي َشْيًئا َفَشقَّ عليهم، : ))كقاؿ نيب الرٞبة 
 .(ِ)((فَاْشُقْق عليو، وَمْن َوِلَي ِمْن َأْمِر ُأمَِّتي َشْيًئا فَػَرَفَق بهم، فَاْرُفْق بو

من الوالية كخبلفة كسلطنة كقضاء كإمارة كنظارة ككصاية  أم: (ا()شيئً ) قولو:
ٞبلهم  :أم ()فشق عليهم() .نكره مبالغة ُب الشيوع كإرادة للتعميم ، ذلككغّب

فهو من ا٤بشقة الٍب ىي  ،أك أكصل ا٤بشقة إليهم بقوؿ أك فعل ،على ما يشق عليهم
 .أضر بو :: شق األمر عليو مشقةيقاؿ .ال من الشقاؽ الذم ىو ا٣ببلؼ ،اإلضرار

  .اكفاقن  اأكقعو ُب ا٤بشقة جزاءن  :أم ()فأشقق عليو()
عاملهم باللْب كاإلحساف  :أم (ا فرفق بهم()ومن ولى من أمر أمتي شيئً )
كىذا دعاء  .افعل بو ما فيو الرفق لو ٦بازاة لو ٗبثل فعلو :أم ()فارفق بهم() .كالشفقة

فقلما ترل ذا كالية عسف  ،كقضيتو ال يشك ُب حقيقتها عاقل كال يرتاب ،٦باب
و كاالستكبار كإال كاف آخر أمره الوباؿ كانعكاس بالعت  كجار كعامل عياؿ اهلل

كعجل بركحو إٔب بئس  ،فإف ٓب يعاقب بذلك ُب الدنيا قصرت مدتو ،األحواؿ
  .(ّ)ا٤بستقر

كأعظم  ،ىذا من أبلغ الزكاجر عن ا٤بشقة على الناس" :قاؿ اإلماـ النوكم 
 .(ْ)"كقد تظاىرت األحاديث ُّذا ا٤بعُب ،ا٢بث على الرفق ُّم

 

                                                

 (.ٔٔٔ/ِسبل السبلـ ) (ُ)
 [.ُِٖٖصحيح مسلم ]( ِ)

 (.َُٔ/ِفيض القدير ) (ّ)
 (.ُِّ/ُِشرح النوكم على صحيح مسلم )( ْ)
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 ًيا: الركوف إلى الظلمة:ثان
إف من أعظم أسباب الفساد، كصوره ا٤بنكرة: ركوف بعض من ا٤بنتسبْب لطلب 

، كثأثر العام ة ُّم؛ ٤با يَبتب على ذلك من إخفاء ا٢بق، كمداىنتهم العلم إٔب الظا٤بْب
٠ُٜا إَِل حمس :فقاؿ  ذلك من   فلذلك حذ ر ا٢بقُّ  كنصرة الباطل؛ َْ َوََل دَْر

ِي ونَ اَّلٍّ ٍّٗ ََل ُتَِْٜصُ ْوِِلَةَء ثُ
َ
ْٚ أ ِ٘  ِ ْٚ ُدوِن اّلِلٍّ ِ٘  ْٗ ة َُٕس َ٘ ُٗ اَلٍّةُر َو ُس صٍّ َٙ ٠ا َذَذ ُٙ  ىجسَٚ َكَٖ

 [.ُُّ]ىود:
هي عن الوقوؼ مع الظآب كتأييده، كقد فهذه اآلية الكرٲبة أصل عظيم ُب الن  

ر د ا٤بيل إٔب ينهى ا٤بؤمنْب عن ٦ب اهلل  رين ُب تفسّبىا إٔب أف  ذىب أكثر ا٤بفسٍّ 
ذلك يقتضي من باب  كآثاره، كمعلـو أف   مالظا٤بْب، كىو معُب قليب خفي، لو مظاىرى

 كتأييده ُب أعمالو، كنصرتو كإعانتو. ،ا فوؽ ذلك من ا٤بواالة للظآبأكٔب النهي عم  
: "كىذه اآلية أصل ُب سد ذرائع الفساد احملققة أك  قاؿ اإلماـ ابن عاشور

  . (ُ)ا٤بظنونة"
 ،االستناد كاالعتماد كالسكوف إٔب الشيء :: "الركوف حقيقتو كقاؿ القرطيب

: معناه: ال تودكىم كال تطيعوىم. ابن جريج: ال ٛبيلوا  كالرضا بو. قاؿ قتادة
إليهم. أبو العالية: ال ترضوا أعما٥بم؛ ككلو متقارب. كقاؿ ابن زيد: الركوف ىنا: 

 .(ِ)م"اإلدىاف، كذلك أال ينكر عليهم كفرى
كالركوف ىو ا٤بيل، كىو أيضنا: اَّاملة، كإعانة ىذا الظآب على ظلمو، كأف تزيٍّن 

ا الركوف إليهم إ٭ب للناس ما فعلو ىذا الظآب. كآفة الدنيا ىي الركوف للظا٤بْب؛ ألف  
 :يشجعهم على التمادم ُب الظلم، كاالستشراء فيو. كأدٗب مراتب الركوف إٔب الظآب

أف تزيٍّن لو ىذا الظلم، كأف  :ن ظلم غّبه، كأعلى مراتب الركوف إٔب الظآبأال  ٛبنعو م
تزيٍّن للناس ىذا الظلم. كأنت إذا استقرأت كضع الظلم ُب العآب كلو ٘بد أف آفات 

                                                

 (. ُٖٕ/ُِ( التحرير كالتنوير )ُ)
ية إٔب بلوغ النهاية (، ا٥بدإٓٔ/ِكانظر: فتح القدير، للشوكا٘ب )(، َُٖ/ٗ( تفسّب القرطيب )ِ)

(ٓ/ّْٕٗ).. 
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اَّتمعات اإلنساني ة إ٭با تنشأ من الركوف إٔب الظآب، لكنك حْب تبتعد عن الظآب، 
أن ك ٓب تيعٍرض عنو إال  ألن ك كاثق بركن  ظنُّ كتقاطعو أنت كمن معك، فلسوؼ ي

شديد آخر، فيتزلزؿ ُب نفسو؛ حاسبنا حساب القو ة الٍب تركن إليها، كُب ىذا إضعاؼ 
 .(ُ)لنفوذه، كُب ىذا عزلة لو كردع لعلو يرتدع عن ظلمو

ُب )أحكاـ القرآف(: "كحقيقة اإلدىاف:  بن العريب القاضي أبو بكر قاؿ 
ربة مع االعتقاد للعداكة؛ فإف كانت ا٤بقاربة باللْب فهي مداىنة، كإف كانت إظهار ا٤بقا

 عن عائشة  (:الصحيح)مع سبلمة الدين فهي مداراة، أم: مدافعة. كقد ثبت ُب 
ائذنوا لو، بئس أخو العشيرة ىو، أو ابن رجل فقاؿ: )) أنو استأذف على النيب 

لو: يا رسوؿ اهلل؛ قلت ما قلت، ٍب فلما دخل أالف لو الكبلـ، فقلت  ،((العشيرة
من تركو أو َوَدَعُو  :يا عائشة إف شر الناس منزلةألنت لو ُب القوؿ؟ فقاؿ ٕب: ))

 .(ِ)((الناس اتقاء فحشو
مثل المداىن في حدود اهلل والقائم عليها  قاؿ: )) كقد ثبت أف النيب 

أسفلها،  كمثل قـو استهموا في سفينة، فأصاب بعضهم أعالىا، وأصاب بعضهم
فأراد الذين في أسفلها أف يستقوا الماء على الذين في أعالىا فمنعوىم، فأرادوا 
أف يستقوا الماء في أسفل السفينة، فإف منعوىم نجوا، وإف تركوىم ىلكوا 

 .(ّ)(("جميًعا
فاهلل  ،قد اندرس علم الدين بتلبيس العلماء السوء: "كقاؿ اإلماـ الغزإب 

 . (ْ)"و ا٤ببلذ ُب أف يعيذنا من ىذا الغركركإلي ،تعأب ا٤بستعاف
                                                

 (. ُّْٓ/ ُ( انظر: تفسّب الشيخ الشعراكم )ُ)
 [. َٖٕٓ، َٕٕٓ، ٖٓٔٓ( صحيح البخارم ]ِ)
مثل ا٤بٍدًىًن ُب حدكد [ بلفظ: ))ِٖٔٔ(. كا٢بديث ُب )صحيح البخارم( ]َّٓ/ْأحكاـ القرآف ) (ّ)

 (اقع فيها كمثل قـو استهموا على سفينة()مثل القائم على حدكد اهلل كالو )بلفظ: ..(( ا٢بديث. ك اهلل
[، كالطربا٘ب ُب َُّابن حباف ] أيضنا: أخرجوكا٢بديث  [.ُِّٔ)صحيح البخارم( ]. ا٢بديث

 [.ْٖٗ)الصغّب( ]
 (.ُِ/ُ( إحياء علـو الدين )ْ)
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ىذا ىو ذلك الزماف الذم قد استؤب فيو الباطل على : "كقاؿ القرطيب 
كرضي بذلك منهم  ،ا٢بق، كتغلب فيو العبيد على األحرار من ا٣بلق، فباعوا األحكاـ

ين بدلوا د ا ال يوصل إليو كال يقدر عليو.كا٢بق عكسن  ،اا٢بكاـ، فصار ا٢بكم مكسن 
 .(ُ)"اعوف للكذب أكالوف للسحت٠ب   ،كغّبكا حكم اهلل ،اهلل

: "كالناس ُب القرآف أقساـ: قـو شغلوا بالَبدد على  قاؿ العبلمة ا٤بناكمك 
الظلمة كأعواهنم عن تدبره، كقـو شغلوا ٗبا حبب إليهم من دنياىم، كقـو منعهم من 

ٛبذىبوا ُّا، فإذا ٠بعوه فهمو سابق معرفة آراء عقلية انتحلوىا، كمذاىب حكمية 
تأكلوه ٗبا عندىم، فيحاكلوف أف يتبعهم القرآف ال أف يتبعونو، كإ٭با يفهمو من تفرغ من 

على   كبلـ اهلل   ا من ا٣بطاب يعلو على قوانْب علو  كل ما سواه؛ فإف للقرآف علوًّ 
  .(ِ)كبلـ خلقو"

د الناس: صنفاف من الناس إذا صلحا صلح الناس، كإذا فسدا فسكقد قيل: 
 .العلماء كاألمراء

  : قاؿ عبد اهلل بن ا٤ببارؾك 
 (ّ)كأحبػػار سوء كرىباهنا؟            كىل أفسد الدين إال ا٤بلوؾ     
 :فإذا نظرنا إٔب فساد الرعية كجدنا سببو" : ابن النحاس الدمشقيقاؿ 

كالصا٢بْب، كإذا فساد العلماء   :فساد ا٤بلوؾ، كإذا نظرنا إٔب فساد ا٤بلوؾ كجدنا سببو
ما استؤب عليهم من حب ا٤باؿ  :نظرنا إٔب فساد العلماء كالصا٢بْب كجدنا سببو

كأما أعماؿ النفاؽ الدنيوية ُب أياـ ا٤بلوؾ كاألمراء " (:)تفسّب ا٤بناركُب  .(ْ)"كا١باه
ا من أعماؿ الصادقْب ا٤بخلصْب. ا كنتاجن الظا٤بْب الفاسقْب، فإهنا تكوف أكثر ركاجن 

                                                

 (.ُِِٖ)ص: التذكرة بأحواؿ ا٤بوتى كأمور اآلخرة (ُ)
 (.  َِْ/ٔ( فيض القدير )ِ)
 (.ٕٔ بن ا٤ببارؾ )ص:( ديواف عبد اهللّ)
 .(ٖٔ)ص: تنبيو الغافلْب عن أعماؿ ا١باىلْب كٙبذير السالكْب من أفعاؿ ا١باىلْب (ْ)
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ليل على فساد ا٤بلوؾ كاألمراء كالرؤساء أدؿ من تقريبهم للمنافقْب ا٤بتملقْب كال د
 .(ُ)"منهم، كإبعادىم للناصحْب الصادقْب عنهم

العلماء ثبلثة: عآب استنار بنوره كاستنار بو الناس، فهذا " :  كقاؿ ابن القيم
و غّبه، فهذا إف ، كعآب استنار بنوره، كٓب يستنر ب من خلفاء الرسل ككرثة األنبياء

ا على نفسو، فبينو كبْب األكؿ ما بينهما، كعآب ٓب يستنر بنوره ٓب يفرط كاف نفعو قاصرن 
كال استنار بو غّبه، فهذا علمو كباؿ عليو، كبسطتو للناس فتنة ٥بم، كبسطة األكؿ 

 .(ِ)"رٞبة ٥بم
ظلمة ٤بسلمْب ُب ىذا العصر كجد أهنم قد ركنوا إٔب الا كثّب من  كمن تأمل حاؿ

، كمالوا إليهم كل ا٤بيل، كتسابقوا ا٤بستكربين، ككثقوا ُّم أكثر من ثقتهم برُّم 
، كىذا من أعظم أسباب الذؿ كا٣بذالف، -كلو بسحق إخواهنم-على إرضائهم 

عن ا٤بسلمْب، كتسلط أعدائهم عليهم؛ فإف من عادة الظلمة  كٚبلف نصر اهلل 
 زين ٥بم علماء السوء قبيح أفعا٥بم. لما ا٤بستكربين أف يزدادكا علوًّا كجورنا ك

ا ا، سفاكن ا جبارن قد كاف عبد اهلل بن علي ملكن ":  قاؿ ا٢بافظ الذىيب
للدماء، صعب ا٤براس، كمع ىذا فاإلماـ األكزاعي يصدعو ٗبر ا٢بق، ال كىخىٍلق من 

وف ٥بم علماء السوء الذين ٰبيىسٍّنيوف لؤلمراء ما يقتحموف بو من الظلم كالعىٍسف، كيقلب
 .(ّ)"أك يسكتوف مع القدرة على بياف ا٢بق -قاتلهم اهلل-ا الباطل حقًّ 

العلماء،  صفة، كينتحل كالصبلح داعية يظهر اإلذعاف كقد حذ ر النيب 
كمن غايات يتوصل ُّا إٔب ، ىو يبطن ما يبطن من مكرو كإعراضفيتصدر للدعوة، ك 

ىو أكثري خطرنا ك ضاؿٌّ ميًضلٌّ، ذا ىفمثل مكاسب دنيوية، يتقل ب ألجلها كيتلو ف، 
ٍبًث غايتو ك٣بي غّبه؛  إضبلؿمعرضو ظاىر اإلعراض؛ لكونو يتسب ب ُب كإفسادنا من 

قاؿ:  أف  رسوؿ اهلل  عن عمر بن ا٣بطاب  :جاء ُب ا٢بديث ، فقدكقصده

                                                

 (.ْْٔ/َُ) تفسّب القرآف ا٢بكيم )تفسّب ا٤بنار( (ُ)
 (.ِِٖ/ّ) مدارج السالكْب (ِ)
 (.ُِٓ/ ٕ( سّب أعبلـ النببلء )ّ)
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. كعند أيب يعلى (ُ)((كل منافق عليم اللساف  :إفَّ أخوؼ ما أخاؼ على أمتي))
كل منافق   :كنا نتحدث أف ما يهلك ىذه األمة: ))قاؿ ا٣بطاب ن عن عمر ب

  .(ِ)((عليم اللساف
(( "أم: كثّب علم اللساف جاىل القلب كل منافق عليم اللسافقولو: ))

كالعمل، اٚبذ العلم حرفة يتأكل ُّا، ذا ىيبة كأُّة يتعزز كيتعاظم ُّا، يدعو الن اس إٔب 
غّبه كيفعل ما ىو أقبح منو، كيظهر للن اس الت نسك اهلل كيفر ىو منو، كيستقبح عيب 

كالت عبد، كيسارر رب و بالعظائم إذا خبل بو ذئب من الذئاب لكن عليو ثياب، فهذا ىو 
ىنا؛ حذرنا من أف ٱبطفك ٕببلكة لسانو، كٰبرقك بنار  الذم حذ ر منو الش ارع 

كا٤بنافقوف أخبثي الكفرة : عصيانو، كيقتلك بنًب باطنو كجنانو. قاؿ الز٨بشرم 
كأبغضهم إٔب اهلل تعأب كأمقتهم عنده؛ ألهنم خلطوا بالكفر ٛبويهنا كتدليسنا، كبالشُّكر 

ِٔ حمساستهزاء كخداعنا؛ كلذلك أنزؿ فيهم:  ٍَ ْش
َ
ْرِك اْْل َٜةٌَِِِي ِِف الٍّ ُٙ ْ  [ُْٓ]النساء: ىجسإِنٍّ ال

 . (ّ)انتهى
جاء ُب ا٢بديث: التحذير  كقدكيدخل ُب ىذا الباب: فساد ذم الوجهْب: 

أنو  : عن النيب (الصحيح)ُب  منو؛ لعظيم خطره كضرره، كما رىكىل أبو ىريرة 
ذا الوجهين، الذي يأتي ىؤالء  :تجد من شر الناس يـو القيامة عند اهلل))قاؿ: 

 . (ْ)((بوجو، وىؤالء بوجو
ا كاف ذك الوجهْب شر  : " قاؿ القرطيب ا٤بنافقْب؛  حاؿي  والناس؛ ألف  حالى  إ٭ب 

ركر، كالتقاطع، الناس، كالشُّ  بْب ل الفسادى خً دٍ ، يي ق بالباطل كالكذبتملٍّ إذ ىو مي 
  .(ٓ)"كالعداكة، كالبغضاء

                                                

 تقدـ. (ُ)
 [.ّّْ( معجم أيب يعلى ]ِ)
 (.ّْٖمفصبلن ُب )عقبات ُب طريق ا٥بداية(، د. عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف )ص: انظر ذلك( ّ)
 [.ِِٔٓ[، مسلم ]َٖٓٔ، ّْْٗ( صحيح البخارم ]ْ)
 (.ْٖٕ/ٔ) ا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيص كتاب مسلم (ٓ)
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إنو من شرار الناس فسببو  :ذم الوجهْب ُب قولو : "م كقاؿ اإلماـ النوك 
كىو  ،ألنو نفاؽ ٧بض ككذب كخداع كٙبيل على اطبلعو على أسرار الطائفتْب ؛ظاىر

كىي مداىنة  ،كيظهر ٥با أنو منها ُب خّب أك شر ،الذم يأٌب كل طائفة ٗبا يرضيها
 . (ُ)"٧برمة

 :فقاؿ كبّبة صاحبالوجهْب  ذا )الزكاجر( ُب ي بن حجر ا٥بيتما كىعىد  
كىو ذك الوجهْب الذم ال  ،سانْبذم اللٍّ  كبلـي   :بعد ا٤بائتْب لكبّبة الثالثة كا٣بمسوف"ا

الذم يتكلم بْب  :اللسانْب : ذككقاؿ ا٣بادمي . (ِ)"ا كجيهن يكوف عند اهلل
 .(ّ)ا للهب الفتنةكإيقاظن  ،ا لنّباف ا٣بصومةإيقادن  ؛اٍلميتػىعىاًديػىٍْبً ا٤بتخاصمْب

ألنو  ؛حراـ ، فهوالتحريش بْب الناس بقصد اإلفسادكيدخل ُب ىذا الباب: 
 ال ٰبب الفساد.  كسيلة إلفساد ذات البْب، كاهلل 

قاؿ: قاؿ   عن أيب الدرداء جاء ُب ا٢بديث:ن صور التحريش: النميمة. كم
، قالوا: ((أال أخبركم بأفضل من درجة الصياـ والصالة والصدقة)): رسوؿ اهلل 

. كقد أمر (ْ)((صالح ذات البين، فإف فساد ذات البين ىي الحالقة))بلى، قاؿ: 
َ حمس :البْب فقاؿ  ذات بإصبلح اهلل  ٠ا اّلِلٍّ ُِ ْٗ ٌَةتٍّ ْغُِٖد٠ا ذَاَت ثَحُِْٜس

َ
 ىجس َوأ

 .[ُ:األنفاؿ]
 

                     
 

  

                                                

 (.َٖ/ُٔشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ُ)
 (.ّٗ/ِ) الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر (ِ)
 (.ِّٗ /ّ) ٧بموديةبريقة  (ّ)
[، كقاؿ: "حسن صحيح"، كأخرجو أيضنا: ابن حباف َِٗٓ[، كالَبمذم ]ُْٗٗ( أخرجو أبو داكد ]ْ)

[َِٓٗ.] 
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: ادســلب الدـطـالم                                                  
: اد البيئيــــالغد                     

 
 

 :التحذير من الفساد البيئي وبياف خطورتوأواًل: 
ـ بالبيئة مظهر حضارم، كخلق إنسا٘ب، كمطلب ٙبػثُّ عليػو ال ٱبفى أف االىتما

 الش ريعة، كٙبيىرٍّـ ما يقابلو من إفساد البيئة؛ لعمـو ضرره، كعظيم أثره.
البيئة يتناَب مع الدين كاألخبلؽ، كىو من اإليذاء كاإلضرار الذم هنى إفساد إف 

 .بل ضرر كال ضرارف، الشارع عنو
إفساد البيئة من مظاىر ال شك أف حيث األثر، ك  منكاإلضرار كيتفاكت اإليذاء 

، فلذلك فهو من عك اإلفساد العاـ الذم يتعدل ضرره إٔب كثّب من الناس كالبهائم كالزر 
 أعظم أنواع اإلفساد الذم يعظم فيو اإلٍب.

كأعطػاه مػن الػنٍّعم فيها،  كاستعمرهاإلنساف خليفة ُب األرض،  كقد جعل اهلل 
 :فسػػػخر لػػػوهيػػػأ لػػػو فيهػػػا كػػػل ا٤بقومػػػات البلزمػػػة، فذه ا٤بهمػػػة، مػػػا يعينػػػو علػػػى القيػػػاـ ُّػػػ

 كاألنعاـ.األرض كا٤باء كا٥بواء كالفضاء 
كحػػػػػػػػث علػػػػػػػػى عمػػػػػػػػارة األرض كاسػػػػػػػػتثمار ثركاهتػػػػػػػػا، كاالسػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػن خّباهتػػػػػػػػا، 

ظهػػر ُب الػػرب كالبحػػر بفعػػػل الفسػػاد يكإصػػبلحها، كٞبايتهػػا مػػن إفسػػاد ا٤بفسػػدين؛ فػػإف 
نَر حمس :قاؿ اهلل كالبحر.  الربٍّ  رب من الفساد كيكوف ُبييعت البيئة كتلويث اإلنساف، َٟ َك

 ْٗ ن ُٟ ٍّٖ ُِٖٙن٠ا ََٕه ِي َن ْٗ َبْهنَؼ اَّلٍّ ُٟ َِ يِْدي اَلٍّةِس ِِلُنِذي
َ
َصَجْخ خ َْ ة  َٙ ِ ِ َواْْلَْدرِ ث َصةُد ِِف إَْبّ ٍَ إْ

:  ىجسيَرِْجُه٠نَ   [.ُْ]الرـك
ة كالرٞبػػػة : ا٢بػػػث علػػػى عمػػػارة الكػػػوف باحملبػػػ كمػػػن أىػػػم مقاصػػػد بعثػػػة الرسػػػل

 كاإلصبلح كالتعاكف على الرب كالتقول، كالبعد عن العبث كاإلفساد.
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الكػػوف، كجعػػل مػػا فيػػو مػػن مػػا ُب العظيمػػة أنػػو سػػخر لئلنسػػاف  كمػن نعػػم اهلل 
 ا٤بخلوقات مذللة لو.

لو من غّب اعتداء أك إفساد أك ظلم، كينفع  كا٤بؤمن ينتفع ٩با سخر اهلل 
 على نعمو الوافرة. اهلل  اآلخرين، كيتعاكف معهم، كيشكر

رِْض َِمِيًهةحمس :قاؿ اهلل 
َ
ة ِِف اْْل َ٘  ْٗ ََ َُٕس ِي َخَٖ ٠َ اَّلٍّ كقاؿ  [،ِٗ]البقرة: ىجسُٞ

: َراِت حمس َٙ َٚ اثلٍّ ِ٘ ْخَرَج ثِِٝ 
َ
ةًء ٌَأ َ٘ ةءِ  َٙ َٚ الصٍّ ِ٘ َْٛزَل 

َ
رَْض َوخ

َ
٠َاِت َواْْل َٙ ََ الصٍّ ِي َخَٖ ُ اَّلٍّ اّلِلٍّ

َر  ْٗ وََشخٍّ ةرَ رِزًُْة َُٕس َٟ جْ
َ
ُٗ اْْل َر َُٕس ِ وََشخٍّ ْمرِه

َ
َّ َِلَْجرَِي ِِف اْْلَْدرِ ثِأ ْٖ ٍُ ُٗ إْ  ىجسَُٕس

ُٝ َطَجٌر حمس :كقاؿ [، ِّ]إبراىيم: اٌب َوِْٜ٘ ُٝ َِشَ ِْٜ٘ ْٗ ةًء َُٕس َ٘ ةءِ  َٙ َٚ الصٍّ ِ٘ َْٛزَل 
َ
ِي خ ٠َ اَّلٍّ ُٞ

٠َن  ُٙ يُْذ٠َن وَ  :ذِيِٝ تُِصي ْرَع َوالزٍّ ْٗ ثِِٝ الزٍّ َراِت يُجْجُِخ َُٕس َٙ ِ اثلٍّ
ْٚ ُكّ ِ٘ َٜةَب َو ْخ

َ
َٔ َواْْل اَلٍِّخي

ُروَن  ٍّٓ ٍَ ٠ٍْم َحَذ َِ ِ َّ َْليًَح ٕ ِ  [.ُُ-َُ]النحل: ىجس;إِنٍّ ِِف َذل
كمن شأف ا٤بؤمن أف يكوف رحيمنا ك٧بسننا، كال يقف مفهـو اإلحساف ُب 
اإلسبلـ عند إحساف ا٤برء لنفسو كلغّبه من أبناء جنسو، كلكنو يشمل عمـو 

 خلوقات ٗبا ُب ذلك ا٢بيواف كالنبات.ا٤ب
 

 ثانًيا: صور الفساد البيئي:
 كثّبة ال ٚبفى على أكٕب البصائر، فمن ىذه الصور:  الفساد البيئي لو صورإف 
فػػػػػي فػػػػػات وبقايػػػػػا الطعػػػػػاـ وسػػػػػائر المخلَّ  القػػػػػاذوراترمػػػػػي األوسػػػػػاخ و  - ٔ

 الشوارع.
 تلويث البيئة بالدخاف الضار: – ٕ

إٔب بيػوت النػاس، دخػاف ا٤بصػانع كا٤بعامػل أف يتجػو بيئػة: إف من مظاىر إفساد ال
كما يَبتب على ذلك من انتشار األمراض كاألكبئة، كال يقتصر الض ػرر علػى مػا يصػيب 

كقػػود  كمػػن ذلػػك: اإلسػػراؼ ُب إحػػراؽ النػػاس، بػػل كػػذلك مػػا يصػػيب الػػزركع كالبهػػائم.
يئػػة، كإٔب مػػا ٲبكػػن السػػيارات ككسػػائل النقػػل دكف النظػػر إٔب مػػدل تػػأثّب ذلػػك علػػى الب

 نظيفة. طاقة ٗبصادر استبدالو منها
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، وردـ قطػػع األشػػجار النافعػػة وحرقهػػا، وتلويػػث ميػػاه البحػػار واألنهػػار - ٖ
 اآلبار وتلويثها.

بنحػو المػواد  واإلضرار بالتربة مػن خػالؿ إفسػادىا إىماؿ سقي الزرع، - ٗ
  الكيميائية..إلى غير ذلك. 

 :قتل الحيواف وتعذيبو - ٘
فإف اإليذاء ال يقف ُب التشريعات اإلسبلمية  ،تقرر أف اإليذاء من الفسادإذا 

كلكنو يشمل ا٤بخلوقات األخرل الٍب  ،على إيذاء ا٤برء لنفسو كإخوانو من بِب جنسو
مذللة منقادة لئلنساف، ينتفع اإلنساف من ٢بومها كأصوافها كأكبارىا  جعلها اهلل 

 م اهلل عى ىي من نً ك ٙبقق توازننا ُب الطبيعة، قات كىذه ا٤بخلو كركوُّا..اْب،  كأشعارىا
 إٔب البهائم، كعدـ اإلحساف إليها؛اإلساءة  :على اإلنساف، كمن ا١بحود كالنكراف

على إحساف ا٤برء لنفسو كإخوانو من أبناء ال يقف اإلحساف ُب اإلسبلـ مفهـو فإف 
 جنسو، كلكنو يشمل ا٤بخلوقات األخرل. 

ة ُب ا٤باضي ال ترل نصيبنا للحيواف من الرفق أك كقد كانت ٦بتمعات كثّب 
الرٞبة. كال تزاؿ بعض اَّتمعات ا٤بعاصرة تلهو بقتل ا٢بيواف أك تعذيبو ُب أعيادىا، 

 كُب أفراحها، كُب رياضاهتا. 
أما التشريعات اإلسبلمية فتبْب أف عآب ا٢بيواف لو خصائصو كطبائعو كشعوره  

ْٚ َداحمس :كما قاؿ اهلل  ِ٘ ة  َ٘ ٌٗ َو َم
ُ
َٜةَخيِْٝ إَِلٍّ أ ةنٍِر يَِفُْي ِِبَ ـَ رِْض َوََل 

َ
ثٍٍّح ِِف اْْل

 ْٗ َسةُُٕس ْ٘ ُب ا٣بلق كا٤بوت كالبعث كاالحتياج إٔب مدبر يدبر أم: [، ّٖ]األنعاـ: ىجسأَ
ٍء إَِلٍّ حمس :، كُب كوهنا دالة على الصانع كمسبحة لو كما قاؿ اهلل أمرىا ْٚ ََشْ ِ٘ ِإَوْن 

 ِ ِْٙده حيث يدؿ على  ،أم: يسبح بلساف القاؿ أك ا٢باؿ ،[ْْ]اإلسراء: ىجسيَُصجُِّح ِِبَ
ا ال ٯبوز عليو، فبالنظر إٔب ىذا ا٤بعُب، ال الصانع كعلى قدرتو كحكمتو كتنزيهو عم  

أك  ،كقتل الفواسق ا٣بمس،  إذا كاف لدفع مضرة إال ،ٯبوز التعرض ٥با بالقتل كاإلفناء
 جاء ذلك مبيننا ُب النصوص. كماكذبح ا٢بيوانات ا٤بأكولة  ،  جلب منفعة
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أف نملة )) :عن رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرة :كقد جاء ُب ا٢بديث
ا من األنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى اهلل إليو: أفي أف قرصت نبيً 

 .(ُ)((؟قرصتك نملة أىلكت أمة من األمم تسبح
عن ره: ما جاء كمن األحاديث الدالة على أف عآب ا٢بيواف لو خصائصو كشعو 

ا ذات يـو خلفو، فىأىسىر  إٕبى  حديثن  قاؿ: أردفِب رسوؿ اهلل   عبد اهلل بن جعفر
٢باجتو  ا من الناس، قاؿ: ككاف أىحىب  ما استَب بو رسوؿ اهلل ال أيحىدٍّثي بو أحدن 

فنا أك حىاًئشى ٬بىٍلو   فلما رأل النيب ،ا لرجل من األنصار، فإذا ٝبلفدخل حائطن  ،ىىدى
  حىن  إليو، كىذىرىفىٍت عيناه، فأتاه النيب من َربُّ ))فقاؿ:  ،فمسح ًذفٍػرىاهي فسكن

من األنصار فقاؿ: ىو ٕب يا  قاؿ: فجاء فٌبن  ،((؟لمن ىذا الجمل ،ىذا الجمل
أال تَػتَِّقي اهلل في ىذه البهيمة التي َملََّكَك اهلل إياىا، فإنو شكا ))رسوؿ اهلل فقاؿ: 

 .(ِ)((ُو َوُتْدئُِبولي أنك ُتِجيعُ 
كإف تعذيب ا٢بيواف كالقسوة عليو من أسباب كلوج النار، كما جاء ُب 

دخلت امرأة النار : ))قاؿ : أف رسوؿ اهلل عن عبد اهلل بن عمر ا٢بديث: 
 .(ّ)((في ىرة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش األرض

                                                

 [.ُِِْ[، مسلم، كاللفظ لو ]َُّٗ( صحيح البخارم ]ُ)
[، ٕٖٕٔ[، كأبو يعلى ]ِْٗٓ[، كأبو داكد ]ُْٕٓ[، كأٞبد ]ُّٕٔٓ( أخرجو ابن أيب شيبة ]ِ)

[ كصححو، ككافقو الذىيب. ِْٖٓ[،  كا٢باكم ]ْٕٗ[، كأبو عوانة ]ُّٗالكبّب( ]كالطربا٘ب ُب )
[. قولو: )ىدفا( كل ما كاف لو شخص مرتفع ُّٓ[، كالضياء ]ُُْٖٓكأخرجو أيضنا: البيهقي ]

ا. كقاؿ ىو النخل ا٤بلتف اَّتمع كأنو اللتفافو ٰبوش بعضو بعضن  ()أك حائش ٬بل()من بناء كغّبه. 
 ()ذفراه()أم: جرت. ك ()كذرفت()أم: بستاننا.  ()حائطا()ائش ٝباعة النخل الصغار. ا٣بطايب: ا٢ب

قاؿ ا٣بطايب: )الذفرل من البعّب( مؤخر رأسو، كىو ا٤بوضع الذم يعرؼ من قفاه. كقاؿ ُب )النهاية( 
ُب ك)تدئبو( أم: تكده كتتعبو ، كٮبا ذفرياف، كألفها للتأنيث. ذفرل البعّب: أصل أذنو، كىي مؤنثة

(، النهاية ُٖٓ/ٕ(،  عوف ا٤بعبود )ُِ/ْ(، كشف ا٤بشكل )ِْٖ/ِالعمل. انظر: معآب السنن )
 (.ُُٔ/ُِب غريب ا٢بديث كاألثر )

  [.ِِِْ[، مسلم ]ِّْٖ، ُّّٖ، ِّٓٔ( صحيح البخارم ]ّ)
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صلى صبلة  أف النيب  :عن أ٠باء بنت أيب بكر الصديق كُب ركاية: 
الكسوؼ، فقاـ فأطاؿ القياـ، ٍب ركع فأطاؿ الركوع، ٍب قاـ فأطاؿ القياـ، ٍب ركع 
فأطاؿ الركوع، ٍب رفع، ٍب سجد، فأطاؿ السجود، ٍب رفع، ٍب سجد، فأطاؿ السجود، 
ٍب قاـ، فأطاؿ القياـ، ٍب ركع فأطاؿ الركوع، ٍب رفع فأطاؿ القياـ ٍب ركع، فأطاؿ 

ٍب رفع، فسجد، فأطاؿ السجود، ٍب رفع، ٍب سجد، فأطاؿ السجود، ٍب الركوع، 
قد دنت ِمنّْي الجنة، حتى لو اْجتَػَرْأُت عليها، لجئتكم ِبِقطَاٍؼ ))انصرؼ، فقاؿ: 

، وأنا معهم؟ فإذا امرأة من قطافها، ودنت ِمنّْي النار حتى قلتُ   -: َأْي َربّْ
َها حتى َتْخِدُشَها ِىرَّة، قل -:َحِسْبُت أنو قاؿ ت: ما شأف ىذه؟ قالوا: َحَبَستػْ

قاؿ نافع: حسبت أنو قاؿ: من -ا، ال أطعمتها، وال أرسلتها تأكل ماتت جوعً 
 .(ُ)((األرض َخِشيش أو َخَشاش

ىشاـ بن زيد، كما صح  عن   صرب البهائمكمن أنواع التعذيب ا٤بنهي عنها: 
ا، نصبوا دجاجة ك فتيانن ا، أقاؿ: دخلت مع أنس، على ا٢بكم بن أيوب، فرأل غلمانن 

: أم ٙببس -بضم أكلو- (ِ)أف تيٍصبػىرى البهائم : هنى النيب  يرموهنا، فقاؿ أنس
: قاؿ العلماء: صرب البهائم  قاؿ النوكم .لَبمى حٌب ٛبوت، كأصل الصرب: ا٢ببس

ا فيو الروح ال تتخذوا شيئً )) :كىو معُب ،لتقتل بالرمي ك٫بوه ؛أف ٙببس كىي حية
ا ترموف إليو كالغرض من ا١بلود ال تتخذكا ا٢بيواف ا٢بي غرضن  :أم ،(ّ)((اغرضً 

كغّبىا. كىذا النهي للتحرٙب، كيدؿ على ذلك ما كرد من لعن من فعل ذلك كما ُب 

                                                

 -بفتح ا٣باء ا٤بعجمة- ()خشاش(): تقشر جلدىا. ك()ٚبدشها()[. ك ْٕٓ( صحيح البخارم ]ُ)
ىواـ األرض. كقيل: صغار الطّب. كحكى القاضي فتح ا٣باء ككسرىا كضمها كالفتح ىو حشرات ك 

ا٤بشهور. كقاؿ ا١بوىرم: ىو ا٢بية ك٫بوىا ٩با ُب األرض. انظر: شرح النوكم على صحيح مسلم 
 (.ََُْ/ّ(، الصحاح، مادة: )خشش( )ْٕ/ٖ) إكماؿ ا٤بعلم بفوائد صحيح مسلم(، َِٕ/ٔ)

 [.ُٔٓٗ[، مسلم ]ُّٓٓ( صحيح البخارم ]ِ)
 [ عن ابن عباس. ٖٓ( صحيح مسلم ]ّ)
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، كألف األصل ُب تعذيب ا٢بيواف كإتبلؼ نفسو كإضاعة (ُ) حديث ابن عمر
 .(ِ)التحرٙب ا٤باؿ

 .ا عن االنتفاع بوكتصّب ميتة ال ٰبل أكلها كٱبرج جلدى
 ،- أيرىاهي ابن عمر- كعن أيب صاّب ا٢بنفي عن رجل من أصحاب النيب 

من َمثََّل بذي روح، ثم لم يتب َمثََّل اهلل بو يـو ))قاؿ:  قاؿ ٠بعت رسوؿ اهلل 
 .(ّ)((القيامة
لعن ))عليو ٞبار قد كيًسمى ُب كجهو فقاؿ:  مر   أف النيب   عن جابرك 

 .(ْ)((َمواهلل الذي َوسَ 
مير  عليو ٕبمار قد كيًسمى ُب كجهو،  أف النيب   عن جابر :كُب ركاية

أما بَػَلَغُكْم أني قد لعنت من َوَسَم البهيمة في وجهها أو ضربها في ))فقاؿ: 
 .(ٓ)فنهى عن ذلك ((؟وجهها

: لعن من ، أف رسوؿ اهلل  عن ابن عباسكعند الطربا٘ب ُب )الكبّب( 
 . (ٔ)يسم ُب الوجو

كأما الضرب ُب الوجو فمنهي عنو ُب كل ا٢بيواف : "كقاؿ اإلماـ النوكم 
 ؛لكنو ُب اآلدمي أشد ،احملَـب من اآلدمي كا٢بمّب كا٣بيل كاإلبل كالبغاؿ كالغنم كغّبىا

                                                

عن سعيد بن جبّب، قاؿ: كنت عند ابن عمر، فمركا بفتية، أك بنفر، نصبوا  :كا٢بديث ُب )الصحيحْب( (ُ)
لعن  : من فعل ىذا؟ إف النيب دجاجة يرموهنا، فلما رأكا ابن عمر تفرقوا عنها، كقاؿ ابن عمر 

 [. ك٫بوه عن ا٤بغّبة بن شعبة أف النيب ُٖٓٗ[، مسلم ]ُٓٓٓرم ]من فعل ىذا. صحيح البخا
مر على نفر من األنصار يرموف ٞبامة فقاؿ: ))ال تتخذكا الركح غرضنا((. أخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( 

(: "ركاه الطربا٘ب ُب )األكسط(، ك)الكبّب(، ُّ/ْ[. قاؿ ا٥بيثمي )َِِٖ[، ك)األكسط( ]َٓٗ]
 كإسناده حسن".

 (، َُٖ-َُٕ/ُّ(، شرح النوكم على صحيح مسلم )ٗٗ/ٖنيل األكطار )( ِ)
 (: "ركاه أٞبد، كرجالو ثقات".ِّ/ْ[. قاؿ ا٥بيثمي )ِِْٔ[، كابن ا١بعد ]ُٔٔٓ( أخرجو أٞبد ]ّ)
 [.ُُِٕ( صحيح مسلم ]ْ)
 [.ِْٔٓ( أخرجو أبو داكد بسند صحيح ]ٓ)
 (:  "ركاه الطربا٘ب، كرجالو ثقات".َُُ/ٖمي )[. قاؿ ا٥بيثُُِٔٗ( أخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ٔ)
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كرٗبا  ،(ُ)كرٗبا شانو ،ألنو يظهر فيو أثر الضرب ؛ألنو ٦بمع احملاسن مع أنو لطيف
  .آذل بعض ا٢بواس

 . (ِ)"م ُب الوجو فمنهي عنو باإلٝباعكأما الوس
كىو من أفعاؿ  ،الوسم على الوجو منهي عنو باالتفاؽكقاؿ ُب )اَّموع(: "

 . (ّ)"ا١باىلية
، كيدخل ُب ىذا الباب: التحريش بْب ا٢بيوانات. كالتحريش:  اإلغراء بْب القـو

ج بعضها على بتهيي ا١بماؿ كالكباش كالديوؾ كغّبىاك أك البهائم، كالكبلب كالثّباف 
 .(ْ)بل ٦برد عبث ،بدكف فائدة اكإتعاب ٥ب ،ككجو النهي أنو إيبلـ للحيوانات .بعض

كقد علل  ،غّب جائز ُب شريعتنا كمن أقبح أنواع التعذيب: التحريق بالنار. كىو
 .(ٓ) ربُّ الن ارالعن ىذا بأنو ال يػيعىذٍّبي بالن ار إ الرسوؿ 
على ظهره كىو  ا٢بيواف: فتيحىرٍّـ ا٤بٍكث طويبلن بكٛبضي الشريعة ُب تشريع الرٞبة "

اركبوىا سالمة، ودعوىا سالمة، وال تتخذوىا  )): كاقف؛ فقد قاؿ 
 .(ٔ)((كراسي

                                                

: "الشْب: خبلؼ الزين. يقاؿ: شانو يشينو. كا٤بشاين: ا٤بعايب كا٤بقابح" الصحاح،  قاؿ ا١بوىرم (ُ)
 (.ُِْٕ/ٓمادة: )شْب( )

 (.ٕٗ/ُْ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ِ)
 (.ُٕٕ/ٔ( اَّموع شرح ا٤بهذب )ّ)
(، ٙبفة ُٓٔ/ٕ(، عوف ا٤بعبود )ٗٗ/ٖ(، نيل األكطار )َََُ/ّ( )( انظر: الصحاح، مادة: )حرشْ)

 (.ِٗٗ/ٓاألحوذم )
( ا٢بديث مركم عن ٞبزة بن عمرك األسلمي، كعن أيب ىريرة. حديث: ٞبزة بن عمرك األسلمي: أخرجو ٓ)

[، كأبو ِّٕٔ[، كأبو داكد ]َُّْٔ[، كأٞبد ]ِّْٔ[، كسعيد بن منصور ]ُْٖٗعبد الرزاؽ ]
[. قاؿ ا٥بيثمي ِْٕٔ[. حديث أيب ىريرة: أخرجو أبو داكد ]ِٔٗٗ، كالطربا٘ب ][ُّٔٓيعلى ]

(: "ركاه الطربا٘ب كالبزار كفيو سعيد الرباد كٓب أعرفو، كبقية رجالو ثقات". قاؿ البزار: "قد ُِٓ/ٔ)
 (.ُُِ/ِركم من كجوه، كسعيد الرباد بصرم، ركل عنو ٞباد بن زيد كسعيد". كشف األستار )

[، كابن حباف ِْْٓ[، كابن خزٲبة ]ٖٖٔ[، كا٢بارث ]َُِٕ[، كالدارمي ]ُِٗٔٓأٞبد ] ( أخرجؤ)
[ كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، ككافقو الذىيب، كأخرجو ِْٖٔ[، كا٢باكم ]ِّْ[، كالطربا٘ب ]ُٗٔٓ]

  (: "ركاه أٞبد، كإسناده حسن".َُْ/َُ[. قاؿ ا٥بيثمي )َُّّٔأيضنا: البيهقي ]
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بًبىًعّبو قد لصق  كٙبـر إجاعتو كتعريضو للض عف كا٥بيزىاؿ؛ فقد مر  
 ،فاركبوىا صالحة ،ىذه البهائم المعجمة ياتقوا اهلل ف))ظهره ببطنو، فقاؿ: 

ا، تقوا اهلل في ىذه البهائم، ثم اركبوىا صحاحً اكُب لفظ: )) .(ُ)((وكلوىا صالحة
 .(ّ)((اسمانً  (ِ)وكلوىا

 :-تقدـكما -. كقد جاء ُب ا٢بديث ـر إرىاقو بالعمل فوؽ ما يػىتىحىم لٰبكما 
 أال تَػتَِّقي اهلل في ىذه البهيمة التي َملََّكَك اهللقاؿ لصاحب ا١بمل: )) أف النيب 

 .(ْ)((إياىا، فإنو شكا لي أنك ُتِجيُعُو َوُتْدئُِبو
كما جاء ُب   كاٚباذه ىدفنا لتعليم اإلصابة ،كما ٰبـر التػ لىهٍّي بو ُب الصيد

ا فيو الروح ال تتخذوا شيئً ))قاؿ:  ، أف النيب  عن ابن عباسا٢بديث: 
ياف من بفت ، قاؿ: مر ابن عمر  عن سعيد بن جبّب. كُب ركاية: (ٓ)((اغرضً 

ا، كىم يرمونو، كقد جعلوا لصاحب الطّب كل خاطئة من نبلهم، قريش قد نصبوا طّبن 
من فعل ىذا لعن اهلل، من فعل )):  فلما رأكا ابن عمر تفرقوا، فقاؿ ابن عمر

 .(ٔ)(("اا فيو الروح غرضً لعن من اتخذ شيئً  ىذا؟ إف رسوؿ اهلل 

                                                

 [.ِْٓٓ[، كابن خزٲبة ]ِْٖٓاد صحيح ]( أخرجو أبو داكد بإسنُ)
 ( ُب بعض النسخ: "كاركبوىا".ِ)
(: "ركاه أٞبد، كرجالو رجاؿ الصحيح". كأخرجو أيضنا: ٔٗ/ّ[، قاؿ ا٥بيثمي )ُِٕٓٔأخرجو أٞبد ] (ّ)

[، َِٔٓ[، كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ْٓٓ[، كابن حباف ]َِْٕابن أيب عاصم ُب )اآلحاد كا٤بثا٘ب( ]
  [.ْْٖٓب( ]كُب )الشامي

 ( تقدـ.ْ)
 [.ٖٓ( صحيح مسلم ]ٓ)
 (.ُٕٗ[. بتصرؼ عن كتاب: )من ركائع حضارتنا( د. مصطفى السباعي )ص:ُٖٓٗ( صحيح مسلم ]ٔ)

 (.ُٕٗ)ص:
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لعن اهلل من فعل )): قولو ل ؛ىذا النهي للتحرٙب: "قاؿ اإلماـ النوكم 
كتضييع ًلمىالًي ًتو، كتفويت لذكاتو إف   ،كإتبلؼ لنفسو ،كألنو تعذيب للحيواف (؛(ىذا

 .(ُ)"كاف ميذىكًّى، ك٤بنفعتو إف ٓب يكن ميذىكًّى
، أك أك ٘بويعو ،أك ٙبميلو فوؽ طاقتو ،أك تعذيبو ،الرفق با٢بيواف كعدـ ظلموإف  

  .إلحساف الذم أكجبو ا٣بالق ىو عْب ا ضربو إٔب غّب ذلك
ككما أف تعذيب ا٢بيواف كالقسوة عليو من أسباب العذاب ُب اآلخرة فإف الرٞبة 

أف   عن أيب ىريرةكالرفق با٢بيواف من أسباب دخوؿ ا١بنة، كما ُب ا٢بديث: 
ا بينما رجل يمشي بطريق، اشتد عليو العطش، فوجد بئرً ))قاؿ:  رسوؿ اهلل 

ثم خرج، فإذا كلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقاؿ فنزؿ فيها، فشرب 
الرجل: لقد بلغ ىذا الكلب من العطش مثل الذي كاف بلغ بي، فنزؿ البئر فمأل 

قالوا: يا رسوؿ  ،((فغفر لو (ِ)ثم أمسكو ِبِفيو، فسقى الَكْلَب َفَشَكَر اهلُل لو ،ُخفَّو
 .(ّ)((ذات كبد رطبة أجرنعم، في كل ))ا؟ فقاؿ: اهلل كإف لنا ُب البهائم أجرن 

عن  :كما جاء ُب ا٢بديث ،بإحساف ىيئة الذبح كىيئة القتل النيب  قد أمرك 
اد بن أكس، قاؿ: ثًٍنتىاف حىًفٍظتػيهيمىا عن رسوؿ اهلل  إف اهلل كتب ))قاؿ:  شىد 

َلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا  اإلحساف على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا اْلِقتػْ
ْبَح، وْليُ  كىذا يدؿ على كجوب اإلسراع  .(ْ)((ِحدَّ أحدُُكْم َشْفَرَتو، فَػْلُيِرْح َذبِيَحَتوالذَّ

:  ابن رجب قاؿ. اإلسراع ُب إزىاؽ النفوس الٍب يباح إزىاقها على أسهل الوجوه

                                                

 (.َِٓٔ/ٔ(، كانظر: مرقاة ا٤بفاتيح )َُٖ/ُّ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ُ)
 أم: أثُب عليو فجزاه على ذلك بأف قبل عملو كأدخلو ا١بنة. (ِ)
 [.ِِْْ[، مسلم ]ََٗٔ، ِْٔٔ، ِّّٔ، ُّٕ( صحيح البخارم ]ّ)
 [.ُٓٓٗ( صحيح مسلم ]ْ)
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كاإلحساف ُب قتل ما ٯبوز قتلو من الناس كالدكاب: إزىاؽ نفسو على أسرع الوجوه "
 التعذيب، فإنو إيبلـ ال حاجة إليو.من غّب زيادة ُب  (ُ)كأسهلها كأكحاىا

كا٤بعُب: أحسنوا ىيئة الذبح،  .ا٥بيئة :، أم(ِ)-بالكسر– (الذٕبة)ك (القتلة)ك
كىذا يدؿ على كجوب اإلسراع ُب إزىاؽ النفوس الٍب يباح إزىاقها على  .كىيئة القتل

  .أسهل الوجوه
 .(ّ)"كقد حكى ابن حـز اإلٝباع على كجوب اإلحساف ُب الذبيحة

 فيو:فيما جرت العادة باستعما٥با  الالد كىاب إأف ال تستعمل  ينبغيك 
صبلة  قاؿ: صلى رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة  :جاء ُب )الصحيح(

بينا رجل يسوؽ بقرة إذ ركبها فضربها، ))الصبح، ٍب أقبل على الناس، فقاؿ: 
هلل بقرة فقاؿ الناس: سبحاف ا ((فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث

. (ْ)-كما ٮبا ٍبى  - ((فإني أومن بهذا، أنا وأبو بكر، وعمر))تىكىل م، فقاؿ: 
 .(ٓ)ا٢بديث

 االحَباز عن قتل ا٢بيوانات إال الصائل منها كا٤بؤذم:  كينبغي
: الن ٍملىة، كالن ٍحلىة،  :كقد جاء ُب ا٢بديث النهي عن قػىٍتل أربعو من الد كابٍّ

 . (ٔ)كا٥ٍبيٍدىيد، كالصُّرىد
                                                

الوحا: السرعة كالعجلة ٲبد كيقصر. يقاؿ: )الوحا الوحا( أم: السرعة السرعة، أك البدار البدار. انظر:  (ُ)
)ص:  (، ٨بتار الصحاحُّٔ/ٓ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر )ّٖ/ْاحملكم كاحمليط األعظم )

 (، مادة: )كحي(.ِّٖ/ُٓ(، لساف العرب )ّّْ
ٍٕبىةى( بوزف فعلة ركاية عند أٞبد كالَبمذم كالنسائي كالبيهقي كغّبىم.ِ)    (  )فأحسنوا الذٍّ
 (.ِّٖ/ُجامع العلـو كا٢بكم ) (ّ)
بصدؽ  أم: ليسا حاضرين. قاؿ العلماء: إ٭با قاؿ ذلك ثقة ُّما؛ لعلمو -بفتح ا٤بثلثة-( )كما ٮبا ٍب( ْ)

إٲباهنما، كقوة يقينهما، ككماؿ معرفتهما؛ لعظيم سلطاف اهلل، ككماؿ قدرتو. ففيو فضيلة ظاىرة أليب 
 (.ُٖٓ/ٔ(، كانظر: فتح البارم )ُٔٓ/ُٓ. شرح النوكم على صحيح مسلم )بكر كعمر 

 [.ِّٖٖ[، مسلم ]ّّٔٔ، ُّْٕ( صحيح البخارم ]ٓ)
عن قتل أربع من الدكاب: النملة، كالنحلة،  رسوؿ اهلل  هنى))عن ابن عباس، قاؿ:  :( كنص ا٢بديثٔ)

[، كابن ماجو َٓٔ[، كابن ٞبيد ]َّٔٔ[، كأٞبد ]ُْٖٓ. أخرجو عبد الرزاؽ ]((كا٥بدىد، كالصرد
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كيستثُب من ا٢بيوانات الٍب ال ٯبوز قتلها: الفواسق ا٣بمس فإهنن يقتلن ُب ا٢بل 
. كالفواسق ا٣بمس ي ا، -صحيحالكما كرد ُب - كا٢بـر : الفأرة، كالعقرب، كا٢بيدى
ي ة، كالغراب األبقع، كالفأرة، كالكلب . كعند مسلم: ا٢ب(ُ)كالغراب، كالكلب العقور

ي ا أمر بالقتل، ": ُب )العارضة(  أبو بكر ابن العريباإلماـ . قاؿ (ِ)العقور، كا٢بيدى
كعلل بالفسق، فيتعدل ا٢بكم إٔب كل ما كجدت فيو العلة، كنبو با٣بمسة على ٟبسة 

فنبو بالغراب على ما ٯبانسو من سباع الطّب، ككذا با٢بدأة، كيزيد  أنواع من الفسق.
ة على كل ما يلسع، كالعقرب كذلك الغراب ٕبل سفرة ا٤بسافر، كنقب جرابو، كبا٢بي

كبالفأرة على ما ٯبانسها من  -كا٢بية تلسع كتفَبس، كالعقرب تلدغ، كال تفَبس  -
ىواـ ا٤بنزؿ ا٤بؤذية، كبالكلب العقور على كل مفَبس، قاؿ: كمعُب فسقهن: خركجهن 

 .(ّ)"عن حد الكف إٔب األذية
 .(ْ)فويسقنا :ك٠باه ،وىزىغتل الٍ قعبلكة على الفواسق ا٣بمس ب كأمر رسوؿ اهلل 

 ،فإهنما يلتمساف البصر؛ األبَب كذك الطٍُّفيىتػىٍْب ككذلك قتل ا٢بيات، كمنها: 
 .(ٔ)-كاهلل أعلم- : كنػيرىل ذلك من ٠بي ٍيًهمىا قاؿ الزٍُّىرمُّ  .(ٓ)كيستسقطاف ا٢بىبىلى 

                                                                                                                            

[، ِٖٕٓ[، كالطربا٘ب ]ْٔٔٓ[، كابن حباف ]ِٖٗٓ[، كالبزار ]ِٕٔٓ[، كأبو داكد ]ِِّْ]
افظ كصاحب )اإل٤باـ(: "رجالو رجاؿ الصحيح". [. قاؿ ا٢بُِّ[، كالضياء ]َََُٕكالبيهقي ]

كقاؿ البيهقي: "ىو أقول ما كرد ُب ىذا الباب." كقاؿ ُب )بلوغ ا٤براـ(: "صححو ابن حباف". 
(، فتح الغفار ْْْ/ِ(، اإل٤باـ بأحاديث األحكاـ، البن دقيق العيد )ْٖٓ/ِالتلخيص ا٢ببّب )

الصرد(: بضم ففتح طائر فوؽ العصفور؛ ألنو ٰبـر (. ك)ُُٓٗ/ْا١بامع ألحكاـ سنة نبينا ا٤بختار )
 أكلو كال منفعة ُب قتلو.

 [.ُُٖٗ( ]ٗٔ -ٖٔ[، مسلم )ُّّْ( صحيح البخارم ]ُ)
 [.ُُٖٗ(  ]ٕٔسلم )صحيح م (ِ)
(، كانظر: شرح الزرقا٘ب على موطأ اإلماـ مالك ْٔ-ّٔ/ْ( عارضة األحوذم بشرح صحيح الَبمذم )ّ)

(ِ/ُّْ.) 
 [.ِِّٖ، ِِّٕ[، مسلم ]ّّٗٓ، َّّٕ، ُُّٖم ]( صحيح البخار ْ)
 [.ِِّّ، ِِِّ[، مسلم ]َّّٖ، ِّٕٗ( صحيح البخارم ]ٓ)
 [.ِِّّ( صحيح مسلم ]ٔ)



                            

380 

 

.. إٔب غّب الربغوث، كالبقك  قتل كل ما فيو أذل من ا٢بشرات كذلك  يستحبك 
 ك.ذل

سن قوانْب رادعة تلـز مالك ا٢بيواف بالنفقة عليو كرعايتو، كتعاقب من  كينبغي
 يعذٍّب ا٢بيواف، كيسيء كيعتدم: 

يقرر الفقهاء ا٤بسلموف من أحكاـ الرٞبة با٢بيواف ما ال ٱبطر بالباؿ. فهم "
يقرركف أف النفقة على ا٢بيواف كاجبة على مالكو، فإف امتنع أجرب على بيعو أك 

  اؽ عليو، أك تسييبو إٔب مكاف ٯبد فيو رزقو كمأمنو، أك ذٕبو إذا كاف ٩با يؤكل.اإلنف
كىكذا كاف طابىع حىضىارتنا: رفقنا با٢بيواف، كعناية بو من قبل الدكلة 

 كا٤بؤسسات االجتماعية.
أما عناية الدكلة، فليس أدؿُّ على ذلك من أف خلفاءىا كانوا ييذيعوف الببلغات 

ب ييوصوهنم فيها بالرٍّفق با٢بيواف، كمنع األذل عنو، كاإلضرار بو؛ العامة على الش ع
ُب إحدل رسائلو إٔب الوالة أف ينهوا الناس عن  العزيز  فقد أذاع عمىر بن عبد

كىي كظيفة تشبو مصلحة -ككتب إٔب صاحب السكك  .(ُ)ركض الفرس ُب غّب حق  
ُب  (ِ)ل، أك أف ينخسىها ٗبقرعةأال  يسمحوا ألحدو بإ١باـ داب تو بلجاـ ثقي -السّب

 .(ّ)أسفلها حديدة
كىي كظيفة تشبو ُب بعض صبلحياهتا كظيفةى -ككاف ًمن كظيفة احملتًسب 

: أف ٲبنعى الناس من ٙبميل الدكابٍّ فوؽ ما تطيق، أك -الشرطي ُب عصرنا ا٢باضر
 تعذيبها كضىٍرُّا أثناء الس ٍّب، فمىن رآه يفعل ذلك أد بو كعاقىبو.

                                                

( انظر: سّبة عمر بن عبد العزيز على ما ركاه اإلماـ مالك بن أنس كأصحابو، لعبد اهلل بن عبد ا٢بكم ُ)
  (.ْٓ)ص:

اؿ: ٬بس الدابة ٬بسا: طعن مؤخرىا أك جنبها با٤بنخاس؛ لتنشط. ( أصل الن خس: الد فع كا٢بىرىكة. يقِ)
 كالقرع: مصدر قرعت اإلنساف كالدابة بالعصا أقرعو قرعا، ككل ما قرعت بو فهو مقرعة.

( ككتب عمر إٔب حياف ٗبصر: إنو بلغِب أف ٗبصر إببلن نقاالت ٰبمل على البعّب منها ألف رطل، فإذا أتاؾ  ّ)
أنو ٰبمل على البعّب أكثر من ستمائة رطل. سّبة عمر بن عبد العزيز كتايب ىذا فبل أعرفن 

 (.ُُْ)ص:
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ا ا٤بؤسسات االجتماعية، فقد كاف للحيواف منها نصيبه كبّبه، كحسبنا أف كأم  
٪بدى ُب ثبت األكقاؼ القدٲبة أكقافنا خاص ة لتطبيب ا٢بيوانات ا٤بريضة، كأكقافنا لرىٍعي 

 ا٢بيوانات ا٤بًسن ة العاًجزة.
،  كىذا كلُّو يدلُّكى على ريكح الش عب الذم بلغ منى الرٍّفق با٢بيواف إٔب ىذا ا٢بدٍّ

كىو ما ال ٘بد لو مثيبلن، كلعل أصدؽ مثاؿو عن ريكح الش عب ُب ظل حىضىارتنا، أف 
يكوف لو بعّبه، فيقوؿ لو عند ا٤بوت: يا أيها   كأيب الد رداء ترل صحابيًّا جليبلن 

، كأف صحابيًّا  (ُ)البعّب، ال ٚباصمِب إٔب ربٍّك؛ فإ٘بٍّ ٓب أكن أٞبلك فوؽ طاقتكى 
كاف يفتُّ ا٣ببز للنمل، كيقوؿ: إهنن جارات لنا، ك٥بن  علينا   كعدم بن حاًب

كاف ٲبشي ُب طريق كمعو بعض  ، كأف إمامنا كبّبنا كأيب إسحاؽ الشٍّّبازم (ِ)حقٌّ 
أصحابو، فعرض لو كلب فزجره صاحبو، فنىهاه الشيخ، كقاؿ لو: "أما علمت أف  

 .(ْ)"(ّ)الطريق مشَبؾ بيننا كبينو؟!
ا فبل أف يرفق بالدابة إف كاف راكبن : ينبغي على ا٤بسلم "الغزإب قاؿ اإلماـ 
فإنو يثقل  ؛كال يناـ عليها ،فإنو منهي عنو ؛كال يضرُّا ُب كجهها، ٰبملها ما ال تطيق

 :كقاؿ  .كاف أىل الورع ال يناموف على الدكاب إال غفوة  .بالنـو كتتأذل بو الدابة
كيستحب أف ينزؿ عن الدابة غدكة كعشية  .(ٓ)((ال تتخذوا ظهور دوابكم كراسي))

 .(ٔ)يركحها بذلك

                                                

 (.ِْٔ/ُ(، إحياء علـو الدين )ُٓٗ/ِ( انظر: قوت القلوب ُب معاملة احملبوب )ُ)
(، ا٤بنتظم ُب تاريخ األمم كا٤بلوؾ ِّٖ/ُ[، هتذيب األ٠باء كاللغات )َُٕٔٓشعب اإلٲباف ] (ِ)

 (.ٕ/ْ(، أسد الغابة )ٗٓٔبقات ابن سعد )ص:(، ا١بزء ا٤بتمم لطٖٕ/ٔ)
(، ِْٕ(، طبقات الشافعيْب، البن كثّب )ص:ُْ/ُانظر: اَّموع شرح ا٤بهذب، لئلماـ النوكم ) (ّ)

 (.ِْٔ)ص:
 (.ُٖٓ-ُٕٕ( بتصرؼ عن كتاب: )من ركائع حضارتنا( د. مصطفى السباعي )ص:ْ)
 ( تقدـ.ٓ)
 (.ِٓٓ/ِإحياء علـو الدين ) (ٔ)
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يتعْب كجود متخصصْب ُب الطب البيطرم، كمستشفيات ككحدات تعُب ك 
 ٗبعا١بة ما يصيب ا٢بيواف من أمراض:

ي ذلك ُب اَّتمع اإلسبلمي: كفائي، كينبغي على ا٤بسؤكلْب: العناية  كتىعْبُّ
 احتياجاهتم، كتوفّب األجهزة الطبية بالطلبة ُب ىذا التخصص كتشجيعهم، كتوفّب

ا٤ببلئمة، كمواكبة ا٤بستجد من العلـو الطبية، كالعبلج الطيب ا٤بناسب، كا٤براقبة الصحية 
من خبلؿ الوحدات الطبية حٌب ال يتفشى ا٤برض، كيعظم الضرر، فإف ذلك كلو من 

 ٛباـ اإلحساف، كأسباب الرقي. 

 لفساد البيئي.كسيأتيك بياف أسباب الوقاية من آفات ا
 

 الخالصة:
ف أعظم الفساد: كيتبْب ٩با سبق: أف الفساد يتفاكت من حيث ا٣بطر كاألثر، كأ

كأف من أعظم الفساد: ، كاإلعراض عن آياتو، عليو، كافَباء الكذب  الشرؾ باهلل
البعد عن التمسك بالكتاب كالسنة ُب سائر مناحي ا٢بياة، كاالحتكاـ إٔب القوانْب 

ف الفساد يؤذف إذا كثرت مظاىره بتفكك اَّتمع، كىدـ قيمو كثوابتو،  الوضعية، كأ
 كأليم عقابو.   كما يؤذف بسخط اهلل

، كقتل النفس كأف من أنواع ما توعد عليو بالعذاب ُب اآلخرة: كالشرؾ، كالنفاؽ
كأكل أمواؿ الناس بالباطل، كالغش، كالرشوة، كالربا، كالسرقة،  الٍب حر ـ اهلل، كالظلم،
بو أف   كالتطفيف بالكيل، كنقض العهد، كقطع ما أمر اهلل كا٢برابة كقطع الطريق،

ـ كالصبلة كالزكاة، كإتياف ما حر  من العبادات  بو  يوصل، كالربا، كترؾ ما أمر اهلل 
 ،مؤاخذة غّب ا١با٘بكا١بور ُب ا٢بكم، كفساد القضاء، ك  ،من الفواحش اهلل 

إٔب ..الن اس ييًظلُّ  الذم السٍّدرى قطع ك يب ا٢بيواف، ، كتعذكاالقتصاص من غّب الباغي
 غّب ذلك.
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:على الطموم  فدادما يتحصل من أدباب اإل            
 
 
 
 

 كا٢باصل أف أسباب اإلفساد ُب األرض على العمـو ترجع إٔب ما يلي:
 . الكفر باهلل - ٔ
 ضعف اإليماف. - ٕ
 الجهل. – ٖ
 ضعف أجهزة الرقابة والمحاسبة. - ٗ
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انث  ا  : انث 

 ن آفات الوقايظ م                           
 والطالج في اِّرض   اإلفداد             
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التحذير من الفساد، و المعروؼ والنهي عن المنكر، األمر ب - ٔ
 وبياف آفاتو وعواقبو: 

إف األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كالتحذير من الفساد ك٧باربتو، كالصبلح 
خرة، كا٢بياة الطيبة النجاة ُب اآل إٔب طريق العزة، كعنواف الفبلح، كسبيل كاإلصبلح 

ِٚ ٠ٌََََْٖل حمس: يقوؿ اهلل ، ُب الدنيا ٠َْن َن َٟ ٍح َحْٜ ول٠ُ ثَِِيٍّ
ُ
ْٗ أ ْٚ َرجُِْٖس ِ٘ ُروِن  ُِ َٚ إْ ِ٘ ََكَن 

دْر٠ٌُِا ذِيِٝ َوََك 
ُ
ة خ َ٘ ٠ا  ُٙ َٚ َكَٖ ِي َجَم اَّلٍّ ْٗ َواتٍّ ُٟ ِْٜ٘ ْْنَيَْٜة 

َ
ْٚ خ ٍّٙ رِْض إَِلٍّ َُِٖيًَل ِم

َ
َصةدِ ِِف اْْل ٍَ ٠ُٛا إْ

َِ٘ي  رَ  116ُُمْرِ ُِ َّ إْ ِ ٖ ْٟ َّ ِِلُ ة ََكَن َربَّ َ٘ ة ُمْػُِٖد٠َن َو َٟ ُٖ ْٞ َ
-ُُٔ]ىود: ىجس117ى ثُِلٍْٖم َوأ

ول٠ُ ثَِِيٍّحٍ حمس: " قاؿ أبو جعفر[. ُُٕ
ُ
يقوؿ: ذك بقية من الفهم كالعقل، يعتربكف ، ىجسأ

، كعليهم ُب كيتدبركف حججو، فيعرفوف ما ٥بم ُب اإلٲباف باهلل   مواعظى اهلل
ْرِض حمسالكفر بو. 

َ
َصةدِ ِِف اْْل ٍَ ِٚ إْ ٠َْن َن َٟ يقوؿ: ينهوف أىل ا٤بعاصي عن ، ىجسَحْٜ

ْٗ حمسمعاصيهم، كأىل الكفر باهلل عن كفرىم بو، ُب أرضو.  ُٟ ِْٜ٘ َٜة  ْْنَيْ
َ
ْٚ خ ٍّٙ ، ىجسإَِلٍّ َُِٖيًَل ِم

يقوؿ: ٓب يكن من القركف من قبلكم أكلو بقية ينهوف عن الفساد ُب األرض، إال 
من عذابو، حْب   يسّبنا، فإهنم كانوا ينهوف عن الفساد ُب األرض، فنجاىم اهلل

 . (ُ)"أخذ من كاف مقيمنا على الكفر باهلل عذابيو، كىم اتباع األنبياء كالرسل 
ّيِجًَح حمس : كيقوؿ ـَ ُٝ َخَيةةً  ٍّٜ ٌٚ ٌََُْٖٜديِحَ ِ٘ ٠َ ُمْؤ ُٞ جََْث َو

ُ
ْو خ

َ
ٍر أ َْ ْٚ َذ ِ٘ َٔ َغةِِلًة  ْٚ َنِٙ َ٘

ة ََك٠ُٛا حَ  َ٘  ِٚ ْخَص
َ
ْٗ ثِأ ُٞ ْجَر

َ
ْٗ أ ُٟ ٍّٜ ٠ُٖنَ َوََلَْجزِيَ َٙ  [.ٕٗ]النحل: ىجسْه

مبيننا مكانة األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كخطر  قاؿ اإلماـ الغزإب 
إغفاؿ ىذا الواجب: "إف  األمر با٤بعركؼ كالن هي عن ا٤بنكر ىو القطب األعظم ُب 

لو النبيْب أٝبعْب، كلو طوم بساطو كأٮبل  الدين، كىو ا٤بهم الذم ابتعث اهلل 
؛ لتعطلت النبوة، كاضمحلت الديانة، كفشت الضبللة، كشاعت ا١بهالة، علمو كعملو

 .(ِ)كاستشرل الفساد، كاتسع ا٣برؽ، كخربت الببلد، كىلك العباد"

                                                

 (.ِٕٓ/ُٓلطربم )( تفسّب اُ)
  (.َّٔ/ِ( انظر: إحياء علـو الدين، لئلماـ الغزإب )ِ)
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مثل ))قاؿ:  ، عن النيب النعماف بن بشّب كقد جاء ُب ا٢بديث: عن 
القائم على حدود اهلل والواقع فيها، كمثل قـو استهموا على سفينة، فأصاب 

عضهم أعالىا وبعضهم أسفلها، فكاف الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء ب
 ((.ا ولم نؤذ من فوقنامروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقً 

ا، وإف أخذوا على يتركوىم وما أرادوا ىلكوا جميعً  فإف)) :ٍب قاؿ 
 .(ُ)((اأيديهم نجوا، ونجوا جميعً 
ف ينصحوا إلخواهنم ٗبا فيو صبلح حا٥بم ُب دينهم فحقيق با٤بسلمْب أ

 .النصح ُب الدين أعظم من النصح ُب الدنياكدنياىم، كال ٱبفى أف 
فينبغي النظر بعْب البصّبة إٔب عاقبة الفساد كآثاره، كاالعتبار ٗبن كاف الفساد 

 سبب ىبلكهم أك ٚبلفهم.
آية، كبْب عاقبة العبادى من الفساد كاإلفساد ُب غّب  كقد حذ ر اهلل 

عنو، كيتبعوا هنج  ا٤بفسدين؛ ليعترب الناس، كليكونوا على بينة، فيجتنبوا ما هنى اهلل 
 ا٤بصلحْب.

كالس عيد من اعترب بغّبه، كالش قيُّ من اعترب بو غّبه. كيستفادي من قصص من 
، كأخذ بأحكاـ دينو، كمن أخبار الذين تعد كا حدكده، كقف عند حدكد اهلل 

بعوا أىوائهم، كنبذكا أحكاـ دينو ظهريًّا: االعتباري بالعاقبة كا٤بآؿ، فيكوف ذلك دافعنا كات
الختيار طريق احملسنْب، كنبذ طريق ا٤بفسدين؛ فمما يعْب على ترؾ طريق ا٥بول: 

َ حمس :مبلحظة العاقبة، كاالعتبار با٤بآؿ. يقوؿ اهلل  رِْض إِنٍّ اّلِلٍّ
َ
َصةَد ِِف اْْل ٍَ  َوََل َتجِْو إْ

 َٚ ِصِدي ٍْ ُٙ ْ ًَ ََكَن ََعَُِجُح حمس :كقاؿ [، ٕٕ]القصص: ىجسََل ُُيِتَّ ال يْ َْ َواجُْلُروا 
 َٚ ِصِدي ٍْ ُٙ ْ َٚ ََل يُرِيُدوَن حمس :كقاؿ  [،ٖٔ]األعراؼ: ىجسال ِي ة لِلٍّ َٟ اُر اْْلِخَرةُ َْنَْهُٖ َّ الٍّ دِْٖ

ذٍِِّيَ  ُٙ رِْض َوََل ٌََصةًدا َوإَْهةُِجَُح لِْٖ
َ
ا ِِف اْْل  [.ّٖ]القصص: ىجسُن٠ًُّٖ

                                                

[  بلفظ: ))مثل ا٤بٍدًىًن ُب ِٖٔٔ[، كىو كذلك ُب )صحيح البخارم( ]ِّْٗ( صحيح البخارم ]ُ)
 حدكد اهلل(( ا٢بديث.
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والعمل بما أمر اهلل  ،وسنة نبيو  التمسك بكتاب اهلل  – ٕ
  بو ورسولو: 

 كسنة نبيو  إف اإلصبلح قائم على دعائم أٮبها: التمسك بكتاب اهلل 
ِٓذَةِب حمس :، يقوؿ اهلل بو كرسولو  كالعمل ٗبا أمر اهلل  ٠َن ثِةْٕ ُٓ ّصِ َٙ َٚ ُح ِي َواَّلٍّ

َُةُم٠ا الػٍّ 
َ
ْػِِٖديَ َوأ ُٙ ْ ْجَر ال

َ
 [. َُٕ]األعراؼ:  ىجسََلةَ إٍِّٛة ََل ُِٛؾيُم أ

خبلؼ من خالف؛ لقلة معرفتهم ٗبا جاء عن كإ٭با جاء  : أٞبدقاؿ اإلماـ 
 . (ُ)كقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها ،النيب 

كال اعتناء لو بنصوص  ،يركج الباطل على من ال علم عنده كال معرفة فلذلك
 نة كأقواؿ الصحابة كالتابعْب.الكتاب كالس
ك٦بالسة  ،ا تركوا طلب العلمقومن  إف   :قاؿأنو   عن ٧بمد بن سّبينركم 

ٍب خالفوا  ،كأخذكا ُب الصبلة كالصياـ حٌب يبس جلد أحدىم على عظمو ،العلماء
 على فوالذم ال إلو غّبه ما عمل أحد عمبلن  ،كسفكوا دماء ا٤بسلمْب ،السنة فهلكوا
 .(ِ)يفسد أكثر ٩با يصلح جهل إال كاف

كتوحيده،  كال تكوف الوقاية من الببلء كمن تفشي األكبئة إال بتقول اهلل 
، كالتوكل كاإلخبلص ُب العمل، كبالتوبة، كالتسبيح، كاالستغفار، كالتضرع إٔب اهلل 

حق التوكل، كاإلحساف، كالوفاء، كالبعد عن األخبلؽ الذميمة، كإقامة  على اهلل 
الٍب شرعها لعباده، كاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كاالتعاظ ٗبا   حدكد اهلل

 من الفواجع كسوء العاقبة. حل  ٗبن خالف أمر اهلل 
كمراقبتو ُب السر كالعلن، كٙبقيق العبودية لو،  ،تقول اهلل كقد تقدـ أف 

 .فاتكإخبلص العبادة لو من أىم األسباب الٍب ٙبصٍّني ا٤بسلم من الشركر كاآل

                                                

 (.ُُٗ)ص: (، إيقاظ ٮبم أكٕب األبصارِّّ/ِ(، الفقيو كا٤بتفقو، للخطيب )ْْ/ُ( إعبلـ ا٤بوقعْب )ُ)
 (.ُٔٔ/ٖ)البن عبد الرب  ،االستذكار (ِ)
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كقد تقدـ كذلك أف ا٤بؤمن يأخذ باألسباب ا٤بادية ا٤بشركعة؛ لتجنب تفشي 
الفساد؛ ألنو إذا عم فإف العبلج يعسر، كرٗبا يصيب عامة الناس، كما تقدـ بياف 

 ذلك.
 
الرجوع إلى العلماء الراسخين فيما أشكل فهمو، والتبس  – ٖ

 أمره:
التباس ا٢بق بالباطل أف ترجع إف األمة ٙبتاج كال سيما عند تبلطم الفًب، ك 

ألىل العلم الراسخ، كالنظر الثاقب، كٛبكينهم؛ حٌب يعلو صوت ا٢بق، كٚبمد سىٍورىةي 
الباطل، لكن الرجوع إٔب ا٤بصلحْب قبل كقوع الفًب خّب من الرجوع إليهم بعد 
كقوعها؛ فمن شأف ا٤بصلحْب أهنم ٰبذركف من ا٣بطر قبل كقوعو؛ ليكوف الناس على 

 ،بصّبة، كأهنم يػىٍبدىؤكف باألىم فاألىم، كيركزكف على ما ٱبشى كقوعو ُب القريببينة ك 
دعاة الفتنة  يثّبه بعضا م من ٫بو كقع ُب بلد ٦باكر كٱبشى انتقالو، أك ن ٫بو مام

 كٱبشى تفشيو كانتشاره.
، كأفواج الدعاة ا٤بصلحْب يتعاقبوف ىذه األمة ببعثة نبيو  كمنذ أكـر اهلل 

اء ربانيوف، كدعاة مصلحوف، داعْب إٔب ا٢بق، كمرشدين للخلق، حاكمْب فيها، علم
 بالقسط، آمرين با٤بعركؼ، كناىْب عن ا٤بنكر. 

كالناس إف خلو من العلماء الربانيْب ٚبط فتهم شياطْب اإلنس كا١بن، كتقاذفتهم 
 الضبلالت كالفًب.

با٢بجة كالبياف،  للناس أمر دينهم، كيدعوهنم يبينوف  األنبياءكالعلماء كرثة 
كال سيما ُب كثّب من الببلد النائية أك -كلكن قد يشتبو ا٢بق كيلتبس على كثّبين 

؛ بسبب بعدىم عن الدعاة ا٤بستبصرين كا٤بصلحْب؛ ك٤با ٰبدثو الغزك -القرل البعيدة
الفكرم كصراع الثقافات، كتصدر كثّبو من ا١بهاؿ منابر الدعوة، كىم يسيئوف أكثر 

عصب كلذلك انتشرت ُب ٦بتمعاتنا أمراض خطّبة من الغلو كالت٩با يصلحوف؛ 
، كعمل اإلعبلـ على إبراز كاقع ا٤بسلمْب، كىي أمراض تفتك ٔبسد األمة، كالتكفّب
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كٛبزؽ كحدهتا، مآب يقم ا٤بصلحوف من ىذه األمة، من أىل العلم كأصحاب البصائر 
سبلـ، كىدايتهم إٔب الطريق كالقلوب بنشر العلم كاحملبة، كإرشاد األناـ إٔب سبل ال

، كإٔب ا٤بنهج األحكم، كالصدع با٢بق، ك٧باجة ا٤بغالْب، الذين ٯبهدكف ُب  األقـو
طمس معآب ا٢بق، كالتلبيس على العامة، فّبفعوف رايات الظبلـ، كيستقطبوف فئة من 

 العواـ، كىذا كاقع مشاىد..فكاف لزامنا على ا٤بصلحْب: التبصّب كالتنوير كالتحذير.
بلؿ، قاؿ الرؤكس ا١بهاؿ كزعماء الضبلؿ ٰبملوف الناس على الض  ال ٱبفى أف ك 

ٌء يَُراُد حمس: اهلل  َذا لَََشْ َٞ ْٗ إِنٍّ  ذُِس َٟ ِ وا لََعَ آل ِن اْمُظ٠ا َواْغِبُ
َ
ْٗ أ ُٟ ِْٜ٘  

ُ
ََل َٙ ْ ََ ال  6َواجَْفَٖ

َذا إَِلٍّ اْخذََِل  َٞ ٍّٖحِ اْْلِخَرةِ إِْن  ِٙ ْ َذا ِِف ال َٟ ِ َٜة ث ِْٙه ة َش  [. ٕ-ٔ]ص: ىجس7ٌق َ٘
كٙبتاج األمة ُب الفًب عندما يلتبس ا٢بق بالباطل أف ترجع ألىل العلم الراسخ، 

، ككاعظ جاىل يشوٍّه ا٢بقائق، كيغطي (ُ)كالنظر الثاقب، كٙبذر من خطيب مصقع
أنو قاؿ: "الفتنة إذا أقبلت  العقل بلهب العواطف. ركم عن ا٢بسن البصرم 

يبصر من  . ك"كاف ا٢بسن (ِ)ت عرفها كل جاىل"عرفها كل عآب، كإذا أدبر 
 . (ّ)الفتنة إذا أقبلت كما نبصر ٫بن منها إذا أدبرت"

إفَّ قاؿ: )) أف  رسوؿ اهلل  كقد جاء ُب ا٢بديث: عن عمر بن ا٣بطاب 
 . (ْ)((أخوؼ ما أخاؼ على أمتي كل منافق عليم اللساف

تحدث أف ما يهلك كنا نقاؿ: )) كعند أيب يعلى عن عمر بن ا٣بطاب 
 .(ٓ)((ىذه األمة كل منافق عليم اللساف

                                                

 يقاؿ: )خطيب ًمٍصقىع( بكسر ا٤بيم، أم: بليغ ماىر با٣بطبة. ك)مسقع( بالسْب مثل مصقع. (ُ)
(، كأبو نعيم ُب ُِّ/ْ(، كالبخارم ُب )التاريخ الكبّب( )ُِِ/ٕ( أخرجو ابن سعد ُب )الطبقات( )ِ)

 (. ِْ/ٗ)ا٢بلية( )
 (.ٖٔ/ٔ( اَّالسة )ّ)
 تقدـ. (ْ)
 ( تقدـ.ٓ)
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: "احذركا فتنة العآب الفاجر، كالعابد ا١باىل؛ فإف فتنتهما قاؿ ابن القيم 
فتنة لكل مفتوف، فإف الناس إ٭با يقتدكف بعلمائهم كعبادىم، فإذا كاف العلماء فجرة، 

 .(ُ)اصة كالعامة"كالعباد جهلة عمت ا٤بصيبة ُّما، كعظمت الفتنة على ا٣ب
: "كالفتنة إذا كقعت عجز العقبلء فيها عن دفع كقاؿ ابن تيمية 

 .(ِ)السفهاء"
: "اتقوا فتنة العابد ا١باىل كالعآب الفاجر؛ فإف فتنتهما كقاؿ سفياف الثورم 

 .(ّ)فتنة لكل مفتوف"
"كقد كاف يقاؿ: إف مثل الفتنة كمثل الدرىم الزيف يأخذه األعمى كيراه 

 .(ْ)"البصّب
: قد رأينا كاهلل أقوامنا يسرعوف إٔب الفًب، كينزعوف فيها، كأمسك كقاؿ قتادة 

ك٨بافة منو، فلما انكشفت إذ الذين أمسكوا  ،أقواـ عن ذلك ىيبة هلل 
أطيب نفسنا، كأثلج صدكرنا، كأخف ظهورنا من الذين أسرعوا إليها، كينزعوف فيها، 

م كلما ذكركىا، كاٙب اهلل لو أف الناس كصارت أعماؿ أكلئك حزازات على قلوُّ
يعرفوف من الفتنة إذا أقبلت كما يعرفوف منها إذا أدبرت لعقل فيها جيل من الناس  
كثّب، كاهلل ما بعثت فتنة قط إال ُب شبهة كريبة، إذا شبت رأيت صاحب الدنيا ٥با 

يها يفرح ك٥با ٰبزف ك٥با يرضى ك٥با يسخط، ككاهلل لئن تشبث بالدنيا كحدب عل
 . (ٓ)ليوشك أف تلفظو كتقضى منو"

                                                

 (. َُٔ/ُ( مفتاح دار السعادة )ُ)
 (.ّ/ّّْ( منهاج السنة )ِ)
(، ا٤بعجم، ُٖ/ِ(، الزىد كالرقائق، البن ا٤ببارؾ )ٕٖ[، أخبلؽ العلماء )ص:ُِٕٓ( شعب اإلٲباف ]ّ)

(، صفحات مشرقة من حياة السلف ُٖٔ[، أخبار الشيوخ كأخبلقهم )ص:ٓٓالبن ا٤بقرئ ]
 [.ِِْْ(، موسوعة أقواؿ اإلماـ أٞبد بن حنبل ]ُُْ)ص:

 (.َْٓ/ٔ(، الدر ا٤بنثور، للسيوطي )َّّّ/ٗتفسّب ابن أيب حاًب ) (ْ)
 (.ّّٔ/ِ( حلية األكلياء، أليب نعيم األصبها٘ب )ٓ)
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وال سيما عند -تعميق معنى األمانة ومنزلتها في النفوس  - ٗ
 ، وتقبيح الخيانة وتبيين آفاتها وآثارىا.-الناشئة
 
 الحدود الرادعة، والرقابة الناجعة:  - ٘

ٰبارب الفساد، كيعزز مفاىيم النزاىة، كقيم الشفاقية من  كقد كاف النيب 
، كمن خبلؿ متابعة نزاىة الوالة، كتعظيمة ألمر من غّب ٧باباة مة ا٢بدكدخبلؿ إقا

 الغلوؿ، كبياف عاقبتو كآثاره   
، (ُ)للناس؛ لّبفعوا عن الناس الظلم الرسل   كقد أرسل اهلل

، كمن ظلمات ا١بهل كالضبلؿ ليخرجوا الناس من عبادة العباد إٔب عبادة رب العبادك 
 .كمن جور األدياف إٔب عدؿ اإلسبلـ إٔب نور العلم كا٥بداية،

يكوف الناس سواسية ُب ا٣بضوع لسلطة القانوف من غّب ٛبييز كما فبل بد أف 
ا أٮبهم شأف ا٤برأة ا٤بخزكمية الٍب سرقت، أف قريشن  عن عائشة  :جاء ُب ا٢بديث

؟ فقالوا: كمن ٯبَبئ عليو إال أسامة بن زيد، فقالوا: كمن يكلم فيها رسوؿ اهلل 
أتشفع في حد من )): فكلمو أسامة، فقاؿ رسوؿ اهلل  رسوؿ اهلل  ًحبُّ 

ثم قاـ فاختطب، ثم قاؿ: إنما أىلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا  ؟حدود اهلل
سرؽ فيهم الشريف تركوه، وإذا سرؽ فيهم الضعيف أقاموا عليو الحد، وايم اهلل 

 .(ِ)((لو أف فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدىا
العدؿ كالصدؽ ُب سائر ا٢بدكد كاألحكاـ كا٤بعامبلت من غّب ٛبييز، من  فبل بد  

ِ َول٠َْ لََعَ حمس: كال ٧باباة. قاؿ اهلل  َداءَ ّلِِلٍّ َٟ َِ٘ي ثِةِِْْٕصِؿ ُط ا ٠ُٛ٠ا ٠ٍَُّ ُْ ٠ُٜا  َ٘ َٚ آ ِي ة اَّلٍّ َٟ حَّ
َ
يَة خ

ْٚ َىِٜيًّ  َُْربَِي إِْن يَُس
َ
ِٚ َواْْل يْ وِ ال٠َْاِلَ

َ
ْٗ أ ِصُس ٍُ جْ

َ
ة ٌَََل دَتٍّجُِه٠ا خ َٙ ِٟ ِ ْوََّل ث

َ
ُ أ ْو ًٌَِِْيا ٌَةّلِلٍّ

َ
ة أ

٠َُٖن َخجًِْيا َٙ ة َتْه َٙ ِ َ ََكَن ث ْو ُتْهرُِؽ٠ا ٌَإِنٍّ اّلِلٍّ
َ
ْن تَْهِدل٠ُا ِإَوْن د٠َُْٖوا أ

َ
٠َى أ َٟ ْ  [.ُّٓ]النساء: ىجسال

                                                

َِٙي حمس: ( قاؿ اهلل ُ) ِ ةل ٠َْم إلٍّ َِ ِن ااِْخ إْ
َ
َّ ُم٠ََس أ ٠َن  ٠ََُْم ٌِرَْن٠ْنَ  :ِإَوذْ َٛةَدى َربَّ ُِ ََل َحذٍّ

َ
 ىجس;خ

 [.ُُ-َُ]الشعراء:
 [.ُٖٖٔ[،  مسلم ]ٖٖٕٔ، ٕٖٕٔ، ّْٕٓصحيح البخارم ] (ِ)
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َداحمس :كقاؿ  َٟ ِ ُط ٠ُٛ٠ا ٠ٍَُّاَِ٘ي ّلِِلٍّ ُْ ٠ُٜا  َ٘ َٚ آ ِي ة اَّلٍّ َٟ حَّ
َ
ءَ ثِةِِْْٕصِؿ َوََل يَة خ

٠َى ِْ ُْرَُب لِٖذٍّ
َ
٠َ أ ُٞ َلٍّ تَْهِدل٠ُا اْنِدل٠ُا 

َ
ْٗ َطَٜآُن ٠ٍَُْم لََعَ خ ٍُّٜس َ٘ ْرِ

 [.ٖ]ا٤بائدة:  ىجسَِ
ْٗ ٌَةْنِدل٠ُا َول٠َْ ََكَن َذا ُُْرَّب حمس: كقاؿ   [.ُِٓ]األنعاـ:  ىجسِإَوَذا ُُُْٖذ

ِصِفيَ حمس :كقاؿ اهلل  ِْ ُٙ ْ َ ُُيِتَّ ال  [.ِْ]ا٤بائدة: ىجسإِنٍّ اّلِلٍّ
كضع األمور ُب مواضعها، كإعطاء كل ذم حق حقو، كالقسط: العدؿ: ك 

   قواـ الدنيا كالدين، كسبب صبلح العباد كالببلد. بوالعدؿ، ك 
 كتكوف الوقاية من آفات الفساد من خبلؿ ا٤بتابعة ألحواؿ الوالة كالعماؿ. 

 
 لدَّعوة:اتباع األساليب الحكيمة في او  ،التفقو في الدين - ٙ

الٍب تػيرىغٍّبي كال تػينػىفٍّر ىو  اتٍّباع األساليب ا٢بكيمة ُب الد عوة إٔب اهلل إف 
َح حمس :منهجي العلماء ا٤بصلحْب، قاؿ اهلل  َٙ ْٓ ْٚ يُْؤَت اِْلِ َ٘ ْٚ يََظةءُ َو َ٘ َح  َٙ ْٓ يُْؤِِت اِْلِ

ْْلَ 
َ
ول٠ُ اْْل

ُ
ُر إَِلٍّ أ ٍّْ ة يَذٍّ َ٘ سًِْيا َو َْ ا  وِِتَ َخْْيً

ُ
ْد أ َِ فمن دعائم اإلصبلح:  [.ِٗٔ]البقرة: ىجسةِب َذ

 ا٢بكمة كا٤بوعظة كا١بداؿ بالٍب ىي أحسن.
على ثقافات األمم، كعلى حظ  من علم  كال بد يكوف ا٤بصلح كاسع االطبلع

ملمنا بآليات اإلقناع ككسائلو، يستند ُب النفس كاالجتماع كطبائع األفراد كالشعوب، 
ي ة كالنقلي ة، كا٢بجج البينة، كيقرر دعواه ببساطة دعواه إٔب األدلة الواضحة العقل

ككضوح، كتسلسل منطقي، فيبِب ا٢بكم على قراءة دقيقة للواقع، كفقو ٤بقاصد 
 تليب حاجات كرغبات ا٤بدعو.  قدمات كنتائج كاضحة كمَبابطةعلى مك  التشريع،
ٗبا ٰبفز قة كالوضوح، كاالىتماـ عملية اإلقناع على ا٤بصداقية كالدٍّ ُب عتمد كي

 ا٤بتلقي على االستجابة، كاإلثارة كالتشويق كغّب ذلك.
كا٢بوار من أىم كسائل االتصاؿ مع اآلخرين، فهو مطلب إنسا٘ب؛ فإف 

بْب  التعاكف اإلنساف مد٘ب بالطبع، ٰبتاج إٔب التواصل مع اآلخرين، كا٢بوار كسيلة إٔب
أفضل؛ ليكشف كل طرؼ نتائج ا٢بقيقة ك٘بليتها أك إٔب للوصوؿ إٔب ؛ نريا٤بتحاك 

البحث كالتنقيب من أجل االستقصاء كاالستقراء كفيو:  منهم ما خفي على صاحبو،
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 كما يعكس ا٢بوار الواقع ا٢بضارم كالثقاُب لؤلمم الرؤل كالتصورات. ُب تنوع
 تلك. كأاإلنسانية ٥بذه ا٢بضارة  ا للقيمةكالشعوب، حيث تعلو مرتبتو كقيمتو كفقن 

٩بارسة ا٢بوار الفعػاؿ، الذم يعاِب  اءات كا٤بؤٛبرات إحدل كسائلكتعد الندكات كاللق
 الٍب تواجو اإلنساف ا٤بعاصر. القضايا كا٤بشكبلت

كاألمم الٍب يسودىا ا١بهل كالتخلف ىي الٍب تقمع فيها ا٢بريات، كإنك 
لتلحظ ُب كثّب من الببلد الٍب أهنكتها ا٢بركب كالصرعات تأخرنا ُب العلم كاالقتصاد، 

ذلك إال نتيجة لبلستبداد كالظلم كالقهر، كالتنازع على السلطة، كٞبل الناس على كما 
قناعات بعيدة عن الواقع، كال ٚبدـ إال فئة معينة، فيقتل اإلبداع، كيسود االستبداد 
الذم يعمل ُب دأب على التخلص من ا٤بفكرين ا٤بصلحْب. كقد أخرب ا٢بق 

 ة حمس و:عن فرعوف أنو قاؿ بسبب تكربه كاستعبلئ َ٘ َرى َو
َ
ة أ َ٘ ْٗ إَِلٍّ  رِيُس

ُ
ة أ َ٘

َٔ الرٍَّطةدِ ْٗ إَِلٍّ َشبِي ِديُس ْٞ َ
كالواقع يشهد لذلك اال٫بدار الفكرم بسبب  [.ِٗ]غافر: ىجسأ

الٍب كانت السلطة ىي ا٤برجع األخّب ُب شؤكف ك  -مثبلن -العصور الوسطى ذلك؛ فإف 
 العلم كانت عصورنا متخلفة خلت من كل إبداع.

تضي مراعاة أحواؿ الناس، كالتماس األعذار، كالرفق ُّم، كا٢برص كا٢بكمة تق
على ا٥بداية، كا٢بلم كالصرب على ا٤بدعو، كالنصح كاإلرشاد، كسائر األخبلؽ الكرٲبة. 

ْٚ حمس: يقوؿ اهلل  ِ٘ ٠ا  ؾَّ ٍَ ِْٖت ََلجْ َِ ة َىِٖيَق إْ َْٜخ َذلًّ ُْ ْٗ َول٠َْ  ُٟ َ ِ َِلَْخ ل َٚ اّلِلٍّ ِ٘ ة رَّْمٍَح  َٙ ٌَجِ
ْمرِ خَ 

َ
ْٗ ِِف اْْل ُٞ ْٗ وََطةوِْر ُٟ َ ْٗ َواْشَذْيٍِْر ل ُٟ ًُ َخْٜ َّ ٌَةْخ ِ كقد أكصى  [،ُٗٓ]آؿ عمراف:  ىجس٠ْل

٤با أمرٮبا بالذىاب إٔب فرعوف، كىو إماـ الكفر ُب زمانو،  موسى كىاركف  اهلل 
َغ حمس :قاؿ  ـَ  ُٝ َجة إَِل ٌِرَْن٠َْن إٍِّٛ َٞ ًِٜ  =3اذْ ٠ََل ََلُ ٠ًََُْل َِلّ ُِ ْو ََيََْش َذ

َ
ُر أ ٍّْ ُٝ َحذََذ  ىجس<3ة ََٕهٍّٖ

 [.ْْ–ّْ]طو: 
ىو إماـ ا٤بصلحْب، يدعو الناس ٕبكمة كرفق كمراعاة ٢بالة كل  كالرسوؿ 

قالت: دخل رىط من اليهود على رسوؿ   عائشةفرد، كما جاء ُب ا٢بديث: عن 
ساـ فقلت: كعليكم ال ،: ففهمتها ، فقالوا: الساـ عليكم، قالت عائشةاهلل 

 يا عائشة، إف اهلل يحب الرفق في مهاًل )): كاللعنة، قالت: فقاؿ رسوؿ اهلل 
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قد )): فقلت: يا رسوؿ اهلل، أكٓب تسمع ما قالوا؟ قاؿ رسوؿ اهلل  ((،األمر كلو
  .(ُ)((قلت: وعليكم

 .(ِ)((مو يا عائشة، فإف اهلل ال يحب الفحش والتفحشكُب ركاية: ))
إف اهلل رفيق : يا عائشة))قاؿ:  رسوؿ اهلل  أف كُب ركاية: عن عائشة 

يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف، وما ال يعطي على ما 
 .(ّ)((سواه

، (ْ)ليعطي على الرفق ما ال يعطي على الخرؽ إف اهلل )) : كقاؿ
ا أعطاه الرفق، ما من أىل بيت يحرموف الرفق إال قد وإذا أحب اهلل عبدً 

 .(ٓ)((حرموا
ا باؿ ُب ا٤بسجد، فقاموا إليو، فقاؿ رسوؿ أف أعرابيًّ   عن أنس بن مالكك 

 . (ٔ)ٍب دعا بدلو من ماء فصب عليو ((،ال تزرموه)): اهلل 
لقوؿ رسوؿ اهلل  ؛كاللْب، كا٢بلم كاألناة الرفق :الصفات الٍب ٰببها اهلل فمن 
  الحلم، إف فيك خصلتين يحبهما اهلل)): -أشج عبد القيس-لؤلشج :

 .(ٕ)((واألناة

                                                

 [.ُِٓٔ، ُِْٔ[، مسلم ]َُْٔ، ََّٔ، َِْٔصحيح البخارم ]( ُ)

 .[.ُِٓٔصحيح مسلم ] (ِ)
 [.ِّٗٓصحيح مسلم ] (ّ)
)األخرؽ( كىو ضد ك ،مصدر -بفتحتْب– (ا٣برؽ())ك .الرفق ضد -بضم أكلو ا٤بعجم كسكوف الراء- (ْ)

 )ا٣برؽ( بالضم. :كاالسم ،كبابو طرب ،الرفيق
كضعفو  ."ركاه الطربا٘ب، كرجالو ثقات"(: ُٖ/ٖ)ي قاؿ ا٥بيثم [،ِِْٕ]  ُب )الكبّب(أخرجو الطربا٘ب (ٓ)

( صحيح الَبغيب كالَبىيب(، قاؿ الشيخ األلبا٘ب ُب )َُّٖالعراقي ُب )ٚبريج اإلحياء( )ص:
 ".لغّبه حسن[: "ِٔٔٔ]

 .ال تقطعوا عليو بولو :(()ال تزرموه)[. َِٓٔصحيح البخارم ]( ٔ)
 [.ُٕمسلم ] صحيح( ٕ)
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كمن شأف ا٤بصلح أف يكوف حريصنا على ىداية الناس، كدعوهتم إٔب ا٣بّب، كأف 
يتحمل ُب سبيل  الكثّب من ا٤بشاؽ، فهو يريد للناس ا٥بداية كا٣بّب كالرشاد، كىو 

 يدعوىم بقلب مشفق، كبرفق كلْب؛ فإف السمات األخبلقية أعظم سبلح. 
ُب الدعوة على البحث عن أدٗب كسيلة إلدخاؿ كٰبرص ا٤بنهج اإلسبلمي 

، بينما يبحث الغبلة للمسلم عن أدٗب شبهة إلخراجو من دين الناس ُب دين اهلل 
 .اهلل 

فمن شأف ا٤بسلم أف ٰبرص على تشجيع الناس كترغيبهم ُب اإلسبلـ كالتآلف 
منفرة كاحملبة كالتعاضد كالتعاكف، كمن شأف الغبلة البحث كالتنقّب عن شبهات 

 كصادة.
 
 نحو: االرتكاز إلى القانوف األخالقي في الدعوة من - ٚ

 وحسن الخلق..الخ. ،والعفو ،والتسامح ،االستقامة
 
 مكافحة التطرؼ والغلو والتشدد: - ٛ
إف من ا٤بفاىيم ا٣باطئة ٤بعُب االستقامة: ما يظهري ُب سلوًؾ البعض بناءن على  

كالت وسط الذم ىو شأف الدُّعاة كا٤بصلحْب،  سوًء فهم، كبػيٍعدو عن منهج االعتداؿ
 ينموكا٫براؼو عن الن هج ا٤بعرُب الس ليم إٔب مزالقى خطّبةو من الغلوٍّ كالت شدد، حيث 

 الت طرؼ إٔب حد  كبّب.
كال شك أف سوءى الفهم ينعكسي على الس لوؾ كالت طبيق العملي، فينتجي عن 

، كييًضلُّ ذلك ا٫براؼه كضبلؿه ُب الفهًم كالت   صور كالسُّلوؾ كالت طبيق، فيًضلُّ عن ا٢بقٍّ
 غّبه إذا كاف داعية ضبلؿ.  

كاَّتمعات الٍب ٰبكمها ا١بهل كاالستبداد كيتفشى فيها الفساد كاإلفساد إ٭با 
 ٙبمل ضعاؼ النفوس على متابعة الض بلؿ، كاالنغماس ُب أكحالو.
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 والرقابة الناجعةمكافحة الرشوة وفرض العقوبات الرادعة،  - ٜ
 .التي تردع المفسدين

 
 مكافحة الغلوؿ واالختالس من األمواؿ العامة. - ٓٔ

 
مكافحة المتاجرة بالنفوذ والسلطة، وإساءة استغالؿ  - ٔٔ

الوظائف، والحرص على أف يكوف الرجل المناسب في المكاف 
  فيقدـ األعلى ،على أساس الكفاءة االمناسب، وأف يكوف االختيار قائمً 

تقديم  :كفاءة وتأىُّاًل على من ىو دونو. ومكافحة المحسوبية من نحو
 ذوي القربى في َشغِل الوظائف والمناصب.

 
مكافحة الغش، والتحذيُر منو، وبياُف حرمتو وخطورتو  - ٕٔ

؛ ليكوف تسوُّْؿ لو نفُسو أكَل أمواؿ الناس بغير حقٍّ معاقبة من وعاقبتو، و 
 .عبرة لغيره

 
 يل األمواؿ: مكافحة غس - ٖٔ

كىو عملي ة ٙبويل كميٍّات كبّبة من األمواؿ الٍب ًب  ا٢بصوؿ عليها بطيرؽو غّب 
كييعرؼي غسيل األمواؿ  قانونٌية إٔب أمواؿو نظيفةو كقابلة للٌتداكؿ ُب الن شاطات العام ة.

أيضنا بأنو: طريقةه تيستخدـ إلخفاء كتغطية ا٤بصادر الٍب يتمُّ من خبل٥با كسب 
واؿ؛ من خبلؿ استخداـ كسائل استثمار غّب مشركعة، كمن ٍب تستثمر أرباحها األم

 ُب نشاطات مشركعة كقانونية. 
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  :العامة المحافظة على الممتلكات - ٗٔ
، كتعزيز مفهـو الوطنية ُب نفوس الناس، كال سيما من خبلؿ الرقابة الناجعة

قوقو، كذلك من خبلؿ الَببية الناشئة، كالتوعية كاإلرشاد إٔب ٧ببة الوطن، كبياف ح
كٗبا فيو مصلحة اإلنساف على ىذه  ،يتناسب كأحكاـ الشريعةكالتعليم كاإلعبلـ ٗبا 

 .األرض
 

والضرب بيٍد من  ،توفير األمن واألماف ألبناء الوطن كافة  - ٘ٔ
 حديد على أيدي المفسدين والمخربين. 

 
 ،الفقرالعمل على محاربة األسباب المؤدية إلى انتشار  - ٙٔ
 والفساد والمرض. ،والرذيلة ،والجهل
 

التي تتناسب مع رغبات العاملين  العملإتاحة فرصة  - ٚٔ
من خالؿ ، وشغل أوقات الشباب بما فيو نفع لهم ولبلدىم، وميولهم

 الدورات التدريبية النافعة، والرحالت الترفهية الهادفة.
 

  :مكافحة البطالة - ٛٔ
 :سد حاجتو، كيعاِب أمراضنا يسببها الفراغ، منهاف العمل يشغل اإلنساف، كيإ

ا٢بسد، كالسعي إٔب إزالة النعمة عن الذم قد يؤكؿ  التطلع إٔب ما عند اآلخرين
 .احملسود
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العناية بالمبدعين، واالستفادة من مجاالت إبداعهم،  - ٜٔ 

 .وتوفير ما يلزمهم وينمي مهاراتهم
 

 يم.اإلصالح في مجاؿ التربية والتعل  - ٕٓ
 

 اإلصالح في مجاؿ المعامالت. - ٕٔ
 

 اإلصالح من خالؿ وسائل اإلعالـ.  - ٕٕ
 

 اإلصالح في النصح واإلرشاد. - ٖٕ
 

 اإلصالح في المجاؿ االقتصادي:  - ٕٗ
، تشجيع االستثمار من خبلؿ ا٢بوافز كالتسهيبلت لرجاؿ األعماؿكمن ذلك: 

عات احمللية كالتطوير ُب سائر كإعداد الكوادر للنهوض باالقتصاد، كتشجيع الصنا
   الصناعات ٗبا يواكب العصر، كيفي با٤بصاّب.

 
مكافحة الفساد في اإلصالح في المجاؿ الجنائي، و   – ٕ٘

 :القضاء
 فمن أساسيات اإلصبلح ُب القضاء:

أف تتوفر ُب القاضي الشركط الٍب ذكرىا أىل العلم حٌب يكوف أىبلن للقضاء أ. 
كالفطنة، كاألىلية الستنباط األحكاـ من مصادر التشريع،  م،من ٫بو: العدالة كالعل
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كاألمانة، كالصدؽ، كالتقول، كاإلخبلص، كالقوة، كالعفة، كا٢بلم كيتجنب الغضب، 
 كالرٞبة .. إٔب غّب ذلك. 

سبلمة القاضي من اآلفات ا١بسدية الٍب تؤثر على ا٢بكم، كأف يسلم من  ب.
 بة، أك النتقاـ، أك لطمع، ك٫بو ذلك.  اتباع ا٥بول، أك ا٤بيل لعصبية، أك حمل

أف يبذؿ القاضي ا١بهد، كيستفرغ الوسع ُب معرفة ا٢بكم الشرعي، كأف  ج.
يبحث ُب األدلة، كيطلع على القضايا قبل الفصل ُب ا٢بكم اطبلعنا كافينا ال تردد فيو 

 كال ريب.
 أف يستشعر القاضي مكانة القضاء، كأثر ا٢بكم.  د.
 القاضي أف يعنف أحد ا٣بصمْب دكف اآلخر.أف يتجن ب  ىػ.
أف ٰبرص على حفظ ا٢بقوؽ، كإقامة العدؿ، كاإلصبلح بْب ا٤بتخاصمْب،  ك.

 كصيانة األنفس كاألعراض كاألمواؿ.
 
؛ لكونو مثبلن قريبنا لو، أف ال ٲبيل القاضي كلو بأدٗب ميل إٔب أحد ا٣بصمْب ز.

اؼ سلطتو.أك صديقنا، أك صاحب جاه تيرجى منفعتو، أك رئا  سة ٚبي
 أف يكوف القاضي ذا حصانة، كيتمتع باالستقبلؿ، كال يتأثر بالسياسة. ح.
 أف يدرأ القاضي ا٢بدكدى بالشبهات. طػ.
 أف ال يقبل القاضي شفاعة ُب حد  من حدكد اهلل تعأب. م.
 أف ال يقبل القاضي رشوة.   ؾ.
ُب القضاء، أف يطالع سّبة السلف كمن تبعهم بإحساف كمدل تورعهم  ؿ.

 .كخوفهم اهلل 
أف يكوف العلماء عوننا للقاضي أك ا٢باكم ينصحوف، كيرشدكف، كيػيقىوٍّميوف،  ـ.

كال يسكتوف عن إظهار ا٢بق، كدحض الباطل، كال ينافقوف أك يداىنوف ألجل عرض 
 زائل، أك حظ  من حظوظ الدنيا.
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العدؿ، ككاف أف يعتزؿ القاضي األمر إذا كجد أنو غّب قادر على إقامة  ف.
  .إٔب غّب ذلك..عاجزنا عن اإلنصاؼ ُب ا٢بكم، أك ال يتمتع باالستقبلؿ با٢بكم.

 
  مكافحة ظاىرة التكفير: – ٕٙ

يتعْب ، ك إطبلؽ ا٢بكم بالتكفّب كالتضليلٯبب التحذير من إطبلؽ ا٢بكم 
 قضائي ال إفتائي، ٰبكم بو القضاة الراسخوف ُب؛ ألف ا٢بكم بالتكفّب  الزجر كالردع

 .العلم، كا٤بعركفوف بالورع كالتقول
 

 ،األفرادبين  النزاع والخصوماتإصالح ذات البين في  - ٕٚ
، وبين اإلخوة، وبين الزوجين، القبائل والطوائفمن  الجماعاتبين و 

 :األقارب واألرحاـوبين 
ْغُِٖد٠ا حمس :البْب فقاؿ  ذات بإصبلح كقد أمر اهلل 

َ
َ َوأ ٠ا اّلِلٍّ ُِ ٌَةتٍّ

ْٗ َذاَت ثَ  ْٗ حمس :قولو . [ُ:األنفاؿ] ىجسحُِْٜس ْغُِٖد٠ا َذاَت ثَحُِْٜس
َ
أحواؿ بينكم،  :أم ،ىجسَوأ

 .(ُ)ما بينكم من األحواؿ، حق تكوف أحواؿ ألفة ك٧ببة كاتفاؽ :يعِب
ة ٌَإِْن َبَيْخ حمس :كقاؿ اهلل  َٙ ُٟ َٜ ْغُِٖد٠ا ثَحْ

َ
َِِٜ٘ي اْرَذَذ٠ُٖا ٌَأ ْؤ ُٙ ْ َٚ ال ِ٘ َذةِن  ٍَ ِ ةن ـَ ِإَوْن 

ْغُِٖد٠ا إِْخدَ 
َ
ِ ٌَإِْن ٌَةَءْت ٌَأ ْمرِ اّلِلٍّ

َ
ٍَِّّٕت َتجِْغ َخَّتٍّ دَِِفءَ إَِل أ ةد٠ُِٖا ا َِ ْخَرى َذ

ُ
ة لََعَ اْْل َٙ ُٞ ا

ِصِفَي  ِْ ُٙ ْ َ ُُيِتَّ ال ُِْصُف٠ا إِنٍّ اّلِلٍّ
َ
ة ثِةَْٕهْدِل َوأ َٙ ُٟ َٜ ْغُِٖد٠ا َبْيَ  9ثَحْ

َ
٠َُِٜ٘ن إِْخ٠َةٌ ٌَأ ْؤ ُٙ ْ ة ال َٙ إِجٍّ

 ْٗ َخ٠َيُْس
َ
ة ٌَةبَْهُس٠ا حمس :كقاؿ ، [ُُ-َُ:ا٢بجرات] ىجسأ َٙ ِٟ ِ ةَق ثَحْٜ َِ ْٗ ِط ذُ ٍْ ِإَوْن ِخ

َ ََكَن  ة إِنٍّ اّلِلٍّ َٙ ُٟ َٜ ُ ثَحْ َِ اّلِلٍّ ة إِْن يُرِيَدا إِْغََلًخة ي٠َُّذِ َٟ ِٖ ْٞ َ
ْٚ أ ِ٘ ة  ًٙ َٓ ِِٖٝ وََخ ْٞ َ

ْٚ أ ِ٘ ة  ًٙ َٓ َخ
ة َخجًِْيا ًٙ ةٌ حمس :كقاؿ  [،ّٓالنساء:] ىجسَنِٖي

َ
ْو إِْنَراًؽة  ِإَوِن اْمَرأ

َ
ة نُُظ٠ًزا أ َٟ ْٚ بَْهِٖ ِ٘ َخةٌَْخ 

حٍّ ِإَوْن  ُس الظَّ ٍُ جْ
َ
ْخَِّضَِت اْْل

ُ
ُْٖح َخْْيٌ َوأ ة ُغًْٖدة َوالػَّ َٙ ُٟ َٜ ْن يُْػَِٖدة ثَحْ

َ
ة أ َٙ ِٟ َٜةَح َنَٖيْ ٌَََل ُج

٠َُٖن َخجًِْيا  َٙ ة َتْه َٙ ِ َ ََكَن ث ٠ا ٌَإِنٍّ اّلِلٍّ ُِ ٠ُٜا َوَتذٍّ ْٚ تَصْ  128َُتِْص ْن َتْهِدل٠ُا َبْيَ إجَِّصةءِ َوَٕ
َ
ذَِفيُه٠ا أ

                                                

 (.ُٓٗ/ِ( الكشاؼ )ُ)
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 َ ٠ا ٌَإِنٍّ اّلِلٍّ ُِ حِ ِإَوْن دُْػُِٖد٠ا َوتَذٍّ َِ ٍّٖ َه ُٙ ْ ة ََكل َٞ ِٔ َذَذَذُرو يْ َٙ ْ ِٙي٠ُٖا ُكٍّ ال ْٗ ٌَََل دَ ََكَن  َول٠َْ َخَرْغذُ
ة  ًٙ ٠ًرا رَِخي ٍُ  [.ُِٗ-ُِٖالنساء:]  ىجس129َد

 ٤با العبادات؛ بنوافل االشتغاؿ من أفضل ا٤بتخاصمْب بْب بالصلح كاالشتغاؿ
 أرحاـ كصل ُب نفع يتعدل إٔب غّب كاحد فيكوف سببنا من الناس بْب اإلصبلح ُب

قطعت، كإٔب تآلًف قلوبو بْب إخواف أك ٝباعات يؤكؿ إٔب كصل بعد ىجر كخصاـ، 
  كٛباسكهم. أفراده بتآلف كقوتو اَّتمع، متانة إٔب يؤدم كذلك

 أال)):  اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ،الدرداء  أيب عن :كقد جاء ُب ا٢بديث
 اهلل رسوؿ يا بلى،: قالوا ؟((،والصدقة والصالة الصياـ درجة من بأفضل أخبركم

 . (ُ)((الحالقة البين ذات وفساد البين، ذات إصالح)): قاؿ
 .(ِ)((الحالقة ىي البغضة وإفكُب ركاية: ))

: قلت. الفرائض دكف النوافل ٤بذكوراتا ُّذه ا٤براداألٍشرىؼ:  كُب )ا٤برقاة(: "قاؿ
 الدماء، سفك عليويػىتػىفىر عي  فساد ُب اإلصبلح يكوف أف يتصور قد إذ با٤براد أعلم كاهلل

كىىٍتكي ا٢بٍيرـي أىٍفضىلي من فػىرىاًئض ىذه العبادات اٍلقىاًصرىًة مع إمكاًف  األمواؿ، كهنب
  عنده أىوف ىي لٍبا اهلل  حقوؽ من فهي ،قىضىائًهىا على فػىٍرًض تركها

 أفضل العمل من ا١بنس ىذا يقاؿ أف فيصح كذلك، كاف فإذا العباد، حقوؽ من
ره من اٍلمىلىكً  أفراده بعض لكوف ا١بنس، ىذا من يػٍ ره  ،أىٍفضىلى كىاٍلبىشىًر خى يػٍ  منكالر جيلي خى

 .(ّ)ا٤برأة"

                                                

[، كالَبمذم ُْٗٗ[، كأبو داكد ]ُّٗ[، كالبخارم ُب )األدب ا٤بفرد( ]َِٖٕٓأخرجو أٞبد ] (ُ)
"إسناده صحيح". كما [، كقاؿ: َُْٗ[، كقاؿ: "حسن صحيح". كأخرجو أيضنا: البزار ]َِٗٓ]

[، كالطربا٘ب ُب )مكاـر َِٗٓ[، كابن حباف ]ّٖٓأخرجو: ا٣برائطي ُب )مكاـر األخبلؽ( ]
 [.َُٖٕٓ[، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ٕٓاألخبلؽ( ]

 [.ُِْاألدب ا٤بفرد ] (ِ)
 (.ُّّٓ/ٖمرقاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح ) (ّ)
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 كلمتهم افَباؽ تباغضهم ُب (؛ ألف(الحالقة ىي البغضة وإفكقولو: ))
 . (ُ)دينهم كدركس عليهم عدكىم ظهور ذلك كَب أمرىم، تشتتك 

 كا٣بّبات، للمثوبات كا٤بزيلة ا٤باحية: أم (،(الحالقة ىي)) قولو:" كُب )ا٤برقاة(:
  كالعبادات. الطاعات ٙبصيل عن الفعل ىذا شـؤ ٲبنعو كا٤بعُب:

  .ًق الش ٍعرأم: قػىٍتله مأخوذه من حىلٍ  ،حىلىقى بعضيهيم بػىٍعضنا من ا٤بهلكة: كقيل
 كتستأصل هتلك،: أم ٙبلق، أف شأهنا من الٍب ا٣بصلة ىي :(ِ))النهاية( كُب

 الشعر. ا٤بوس يستأصل كما الدين
 . (ّ)كالتظآب الرحم قطيعة ىي: كقيل
 عن كاجتناب البْب ذات إصبلح ُب كترغيب حث فيو: (ْ)الطييب  كقاؿ

 بْب التفرؽ كعدـ ، اهلل ٕببل لبلعتصاـ سبب اإلصبلح فيها؛ ألف اإلفساد
 ناؿ فسادىا كرفع إصبلحها تعاطى فمن الدين، ُبثػيٍلمىةه  البْب ذات كفساد ا٤بسلمْب،

 ٰبمل أف ينبغي ىذا فعلى نفسو،ًٖبيوىٍيصىًة  ا٤بشتغل القائم الصائم ينالو ما فوؽ درجة
 .(ٓ)"ٰبىٍتىاجي إليو أىٍمري الدٍّينً  ما على كا٢بالقة اإلطبلؽ، على كالصياـ الصبلة

عن أيب  :جاء ُب ا٢بديث كما  ،الصدقات من معدكد الناس بْب كاإلصبلح
كل ُساَلَمى من الناس عليو صدقة، كل )): ، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ىريرة 

يـو تطلع فيو الشمس، يعدؿ بين االثنين صدقة، ويعين الرجل على دابتو فيحمل 

                                                

 (.ِٗٓ/ٗشرح صحيح البخارم، البن بطاؿ )( ُ)
(ِ )( )  (.ِْٖ/ُانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، مادة: )حىلىقى
: "ا٢بالقة قطيعة الرحم كالتظآب؛ ألهنا ٘بتاح الناس كهتلكهم كما ٰبلق الشعر يقاؿ:  قاؿ الز٨بشرم (ّ)

(، كانظر: ُّّ/ُكقعت فيهم حالقة ٓب تدع شيئنا إال أىلكتو". الفائق ُب غريب ا٢بديث كاألثر )
 (.ُِٔ/ّفيض القدير )

 (.ُِّْ/َُشرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح )الكاشف عن حقائق السنن( ) (ْ)
 (.ُّْٓ/ٖمرقاة ا٤بفاتيح ) (ٓ)
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صدقة، وكل خطوة يخطوىا  عليها، أو يرفع عليها متاعو صدقة، والكلمة الطيبة
 .(ُ)((إلى الصالة صدقة، ويميط األذى عن الطريق صدقة

يصلح بينهما  :أم ،((يعدؿ بين االثنين صدقة)") :النوكم  قاؿ اإلماـ
 .(ِ)"بالعدؿ

الجميع كل بحسب قدرتو وطاقتو، وفي  مهمة اإلصالح - ٕٛ
 نطاؽ حياتو االجتماعية، وىو أوجب على العلماء المصلحين.

 
تقويم انحراؼ بعض اآلباء بالحكمة واإلصالح واإلرشاد،  - ٜٕ

 فإف لم ينفع فبالعقوبات الرَّادعة.
 

التربية السليمة المبنية على القيم واألخالؽ الفاضلة  - ٖٓ
ا يضرُّىم في و  ،االلتزاـ بأحكاـ الشرع الحنيف وآدابوو  صيانة األوالد عمَّ

 :الخوؼ منوو   اآلخرة من خالؿ بعث روح المراقبة هلل
كمن ذلك: حثُّ األكالد على إقامة الص بلة، كعلى الصياـ كسائر الفرائض الٍب 

ْٗ حمس :قاؿ اهلل  ُّا. أمر اهلل  ِٖيُس ْٞ َ
ْٗ َوأ َصُس ٍُ جْ

َ
٠ُٜا ٠ُُا خ َ٘ َٚ آ ِي ة اَّلٍّ َٟ حَّ

َ
يَة خ

ٌح ِىََلٌظ ِطَداٌد  َٓ
ِ ة َمََلن َٟ ة اَلٍّةُس َواِْلَِجةَرةُ َنَٖيْ َٞ ْٗ َٛةًرا َو٠ُُُد ُٞ َمَر

َ
ة أ َ٘  َ ََل َحْهُػ٠َن اّلِلٍّ

ة يُْؤَمُرونَ  َ٘ َه٠َُٖن  ٍْ   [.ٔ]التحرٙب: ىجسَويَ

                                                

ىو بضم السْب ":  قاؿ اإلماـ النوكم ()سبلمى()[. كََُٗ[، كمسلم ]ِٖٗٗ(  أخرجو البخارم ]ُ)
تعمل ُب ٝبيع عظاـ البدف كمفاصلو" شرح كٚبفيف البلـ، كأصلو: عظاـ األصابع كسائر الكف، ٍب اس

 (.ِّّ/ٓالنوكم على صحيح مسلم )
 (.ٓٗ/ٕ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ِ)
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ْٗ حمس :ُب قولو   عن علي بن أيب طالب كقد أخرج ا٢باكم َصُس ٍُ جْ
َ
٠ُُا خ

ْٗ َٛةًرا ِٖيُس ْٞ َ
، كقد دؿ  على أف (ُ)((علموا أنفسكم وأىليكم الخير))قاؿ:  ،ىجسَوأ

 األقرب فاألقرب. العبدى يبدأ بإصبلح نفسو، ٍب 
ْٗ َٛةًراحمس: ُب تفسّب قولو  قاؿ القشّبم   ِٖيُس ْٞ َ

ْٗ َوأ َصُس ٍُ جْ
َ
أم: ": ىجس٠ُُا خ

، كامنعوىم عن استحقاؽ العقوبة  بوىم، كادعوىم إٔب طاعة اهللهوىم، كأدٍّ فقٍّ 
كدلت اآلية: على كجوب األمر با٤بعركؼ ُب الدين لؤلقرب  بإرشادىم كتعليمهم.

 .فاألقرب
 موا منكم، كيعتادكا كعادتكم.ليتعل   ؛أظهركا من أنفسكم العباداتكقيل: 

  ا٢بساف. موىم األخبلؽكيقاؿ: علٍّ  ة كا١بماعة.ن  وىم على السُّ كيقاؿ: دلُّ 
 .(ِ)"كيقاؿ: مركىم بقبوؿ النصيحة

مروا أوالدكم بالصالة وىم أبناء سبع )): كُب معُب ىذه اآلية قولو 
 .(ّ)((بناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجعسنين، واضربوىم عليها وىم أ

؛ ليكوف ذلك ٛبريننا ٥بم على العبادة؛ لكي  قاؿ الفقهاء : كىكذا ُب الصـو
 . (ْ) يبلغوا كىم مستمركف على العبادة كالطاعة، ك٦بانبة ا٤بعصية كترؾ ا٤بنكر

اجة : "فواجبه على كلٍّ مسلم أف يعلٍّمى أىلو ما ُّم ا٢ب قاؿ ابن عبد الرب
 . (ٓ)إليو من أمر دينهم، كينهاىم عما ال ٰبلُّ ٥بم"

                                                

أخرجو ا٢باكم ُب )ا٤بستدرؾ( كقاؿ: "ىذا حديث صحيح على شرط الشيخْب كٓب ٱبرجاه"، ككافقو ( ُ)
البيهقي ُب )شعب  (: "ركاتو ثقات". كأخرجو كذلكٗٓٔ/ٖالذىيب. قاؿ ا٢بافظ ُب )الفتح( )

 [.ُّّٖاإلٲباف( ]
 (.َٕٔ/ّلطائف اإلشارات )( ِ)
[، كا٣برائطي ُب )مكاـر األخبلؽ( ْٓٗ[، كأبو داكد ]ٖٗٔٔ[، كأٞبد ]ِّْٖ( أخرجو ابن أيب شيبة ]ّ)

(، كالبيهقي ُب ِٔ/َُ[، كأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )َٖٕ[، كا٢باكم ]ٕٖٖ[، كالدارقطِب ]ْٕٓ]
[، عن عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده. قاؿ اإلماـ النوكم ُب )رياض ِّّّ)السنن الكربل( ]

 (: "ركاه أبو داكد بإسناد حسن".ُِٔالصا٢بْب( )ص:
 (.ُٖٗ/ٖ( انظر: تفسّب ابن كثّب )ْ)
 (.ِٕ/ّاالستذكار )( ٓ)



                            

407 

 

  :والد في البيت والحيّْ والمدرسةالرَّقابة الحكيمة على األ - ٖٔ
كتشملي اإلشراؼى على كسائل التواصل، كالتشجيعى على متابعة اإلعبلـ 

تركٍّج للفساد ا٥بادؼ، كالت حذير من اإلعبلـ ا٤بضلٍّ، كحظرى ا٤بواقع الٍب تثّبي الغرائز، ك 
األخبلقي، أك للغلوٍّ ُب الدٍّين، كما تشملي تفقدى أحوا٥بم ُب ا٤بدرسة كا١بامعة، كالنأمى 

 ُّم عن رفقاء السوء.
 

  :النظر بعين البصيرة إلى آثار سوء أو إىماؿ التربية - ٕٖ
كا٢برماف من برٍّ األكالد، كقد يفضي اإلٮباؿ من الفساد األخبلقي إٔب العقوؽ 

 ٫براؼ كانتشار ا١برٲبة. إٔب اال
 

أف يستشعر المربّْي المسؤوليَة العظيمة المنوطة بو في  - ٖٖ
ـَ اهلل   التوجيو والتربية واإلرشاد والتحذير والمتابعة، وأنو َسُيْسأؿ أما

 عمَّا ُخوَّْؿ لو، وائُتمَن عليو، ووِكَل إليو.
 

بها، وحثَّ  أف يَػَتَخلََّق المربّْي بالمحاسن التي ورَد الشرعُ  - ٖٗ
 عليها، والخالِؿ الحميدة، والشّْيم المرضية التي أرشَد إليها.

 
 النأي باألوالد عن مواطن الشبهات والمعاصي والبدع: - ٖ٘

: "ٯبب أف يتجنب الصيب إذا عقل: ٦بالس اللهو كالباطل قاؿ ابن القيم 
ر عليو مفارقتو كالغناء، ك٠باع الفحش كالبدع كمنطق السوء؛ فإنو إذا علق بسمعو عس

الصيب إذا رأل : "كقاؿ ابن تيمية  .(ُ)ُب الكرب، كعز  على كليو استنقاذه منو"

                                                

 (.َِْ( ٙبفة ا٤بودكد بأحكاـ ا٤بولود )ص:ُ)
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فإف االجتماع بالزناة  ؛كسار بسّبتو مع الفساؽ ،و بوا تشب  ا مثلو يفعل شيئن صبين 
[ كاللوطيْب  .(ُ).."فيو أعظم الفساد كالضرر على النساء كالصبياف كالرجاؿ ]مثبلن
 

ائم لألوالد، وترغيبهم فيالتشجي - ٖٙ طلب العلم النافع،  ع الدَّ
وتقديم الهدايا والمكافآت ، وحضور مجالس العلماء والعمل الصالح،

موا أعمااًل نبيلة أو حققوا نجاًحا في حياتهم.  التشجيعية كلما َقدَّ
 

 معالجة األخطاء التي تقع من األبناء بحكمة وتفهُّم. - ٖٚ
 

مجتمع بين الرعية بحيث يأمن اإلنساف تحقيق األماف في ال - ٖٛ
 على نفسو ومالو وعرضو.

 
تحقيق التَّكافل بين النَّاس، فيأخذ غنيهم بيد فقيرىم،  - ٜٖ

 وقويهم بيد ضعيفهم، ويصبح الجميع إخوة متحابين.
 

 ،، وعواقبو المهلكةهبآثار  تبصيرالتحذير من الظلم وال – ٓٗ
 ة الظالم.، ومعاقبالمظلـوومكافحة أسبابو، ونصرة 

 
أف يحذر المكلف من آفات النفس والتي قد تكوف من  – ٔٗ

 مسبباب الظلم والفساد كالغضب.

                                                

 (.ُُّ/٦ُٓبموع الفتاكل ) (ُ)
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 ،رّْ وأسباب الشَّ  والشُّبهات، عن مواطن الفتناالبتعاد  – ٕٗ
 وعن المفسدين والغالة.ودواعي المعصية، 

 
فسد ذات تمما فإنها  ؛المجادلة الباطلةاالبتعاد عن  – ٖٗ

البين . (ُ)
 

على نعمو، واإلخالص في عبادتو، واإلكثار  شكر اهلل  - ٗٗ
 من الذكر والدعاء:

ِصُدوا َوََل حمس :قاؿ اهلل  ٍْ رِْض  ِِف  ُت
َ
ة َبْهدَ  اْْل َٟ ًهة َخ٠ًٌْة َواْدُن٠هُ  إِْغََلِخ َٙ ـَ  إِنٍّ  َو

ِ  رَّْمََخ  َٚ  َُرِيٌت  اّلِلٍّ ْدِصجِيَ  ِ٘ ُٙ ْ ُرواحمس :كقاؿ ، [ٔٓ]األعراؼ: ىجسال ُْ  إِذْ  َواذْ
 ْٗ ةءَ  َجَهَُٖس ٍَ ْٚ  ُخَٖ ْٗ  ََعدٍ  َبْهدِ  ِ٘ ُز

َ
أ رِْض  ِِف  َوب٠ٍَّ

َ
ْٚ  َتذٍِّخُذونَ  اْْل ة ِ٘ َٟ ِ ٠ل ُٟ  ُُُػ٠ًرا ُش

جَةَل  َوَتِْٜدذ٠ُنَ  ُروا ُبُي٠دًة اْْلِ ُْ ِ  آََلءَ  ٌَةذْ رِْض  ِِف  تَْهَس٠ْا َوََل  اّلِلٍّ
َ
َٚ  اْْل ِصِدي ٍْ  [.ْٕ]األعراؼ: ىجسُ٘

 
 :نزاىة المصلحين - ٘ٗ
 ُب القوؿ كالعمل:  ة قائمة على اإلخبلص هلل النزاى كىذه

كاإلخبلص ىو أساس قبوؿ األعماؿ، كالتأثّب ُب ا٤بدعوين، فمن غّب اإلخبلص 
كحيث إف ا٤بصلح أسوة لغّبه فبل ينبغي أف يناقض فعلو قولو؛ ألف يفقد الكبلـ أثره، 

اؿ، يقوؿ األعماؿ أعلى صوتنا من األقو ك لساف العمل أنطق كأبلغ من لساف القوؿ، 
ٌََل حمس : اهلل

َ
ِٓذَةَب أ ْٗ َتذ٠َُْٖن إْ جُْذ

َ
ْٗ َوخ َصُس ٍُ جْ

َ
ِ َودَجَْص٠َْن خ ُمُروَن اَلٍّةَس ثِةِْٕبّ

ْ
دَأ

َ
خ

ة ََل حمس :كيقوؿ  [. ْْ]البقرة: ىجسَتْه٠ُِِٖنَ  َ٘ ٠ل٠َُن  ُِ َٗ َت ِ ٠ُٜا ل َ٘ َٚ آ ِي َٟة اَّلٍّ حَّ
َ
يَة خ

َه٠َُٖن  ٍْ نْ  2َت
َ
ِ أ ذًة ِنَْٜد اّلِلٍّ ِْ َ٘ ُبَ  َه٠َُٖن  َْ ٍْ ة ََل َت َ٘ ٠ل٠ُا  ُِ كُب  [.ّ-ِ]الصف: ىجس3َت

ْنَدِلُق َأقْػَتابُُو ِفي النَّاِر )) :ا٢بديث ُيَجاُء بِالرَُّجِل يَػْوـَ اْلِقَياَمِة فَػيُػْلَقى ِفي النَّاِر، فَػتػَ
                                                

 (.ُّٔ/ٗ الكشف عن قناع الريب )حاشية الطييب على الكشاؼ( )انظر: فتوح الغيب ُب (ُ)
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وَف: َأْي ُفالُف َما فَػَيُدوُر َكَما َيُدوُر اْلِحَماُر ِبَرَحاُه، فَػَيْجَتِمُع َأْىُل النَّاِر َعَلْيِو، فَػيَػُقولُ 
َهانَا َعْن اْلُمْنَكِر؟! قَاؿَ: ُكْنُت آُمرُُكْم  َشْأُنَك؟! َألَْيَس ُكْنَت تَْأُمُرنَا بِاْلَمْعُروِؼ َوتَػنػْ

 .(ُ)((بِاْلَمْعُروِؼ َوال آتِيِو َوَأنْػَهاُكْم َعْن اْلُمْنَكِر َوآتِيوِ 
ٮبو خطر، فإف كاف ، فإذا دكالسبلح ال ينفع اإلنساف إف ملكو كٓب يستخدمو

جاىبلن ٓب ينفعو جهلو، كإف كاف عا٤با ٓب ينفعو علمو، كال خّب ُب قوؿ ال يصدقو 
  العمل.

كالنزاىة تقتضي قوؿ ا٢بق كالعدؿ كالصدؽ من غّب ٧باباة كال ٛبييز. كقد تقدـ 
 بياف ذلك.

 
من خالؿ عن الناس رفع اإلشكاؿ واللبس ودفع الشَُّبو  - ٙٗ

 يف الباطل.وكشف ز  ،إظهار الحق
 

يؤسس نهوضنا على قواعد ديننا فال خير لنا فيو، ومهما أف  – ٚٗ
 . نبتغي العزة بغير ما أعزنا اهلل بو أذلنا اهلل 

 
واإلكثار من سماع  ،صحبة أىل العلم الخير والصالح - ٛٗ

 المواعظ التي ترغب في اآلخرة.
 

 نصب عينو، فال يقوؿ إال تقوى اهلل  المصلحأف يجعل  - ٜٗ
 حقِّا، وال ينطق إالَّ صدقًا.  

  
                                                

 [.ْٕٕٔ[، مسلم ]ٖٓٔٔ، َّْٗ( صحيح اإلماـ البخارم ]ُ)
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 :الحذر من دعاة الباطل - ٓ٘
ِ حمس ينبغي التمييز بْب العلماء الربانيْب العاملْب، َٚ ُحَجُِّٖي٠َن رَِشةََلِت اّلِلٍّ ي ِ اَّلٍّ

 َ َخًدا إَِلٍّ اّلِلٍّ
َ
ُٝ َوََل ََيَْظ٠َْن أ الذين يصلحوف كال يفسدكف،  [،ّٗ]األحزاب: ىجسَويَْخَظ٠َْٛ

  يفرقوف، كبْب من سواىم من دعاة الباطل.معوف كالكٯب
: التلبيس مشأهنمن فمن صفات دعاة الباطل: التلوف على حسب ا٤بصاّب، ك 

، كمىزٍجي اك على الناس،  ، ٢بقٍّ بالباطل بالكتماف كالتعميةإظهار الباطل ُب صورة ا٢بقٍّ
 فهم دعاة فساد، كأئمة ضبلؿ.

: العمل على بيافك  ، كالتحذير من ييزه عن الباطلكٛب ،ا٢بق منهج أىل ا٢بقٍّ
 أئمة الضبلؿ، ككشف خداعهم كتزكيرىم.

أف يقبض العلم بقبض العلماء، فيبقى ناسه جيه اؿ  :كمن عبلمات الساعة
، كما جاء ُب فػىيىًضلُّوفى كىييًضلُّوفى  من غّب علم كال ىدل، ييٍستػىٍفتيوفى فػىيػيٍفتيوفى برأيهم

ا ينتزعو من العباد، ولكن يقبض العلم زاعً إف اهلل ال يقبض العلم انت))ا٢بديث: 
، فسئلوا فأفتوا ا جهااًل وسً ؤ ا اتخذ الناس ر بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالمً 

 .(ُ)((بغير علم، َفَضلُّوا َوَأَضلُّوا
يفشو ا١بهل، كتنتشر فيها الفوضى بأنواعها،  :عندما يرتفع منها العلمكاألمم 
ينها كأمور دنياىا، فيقودكهنا بغّب علم، فيىضلوف  ألمور داالن ه  ا جي فتتخذ رؤكسن 

 .كييضلوف، كيىهلكوف كييهلكوف، كيفسدكف كال يصلحوف
 ،على حفظ العلم ا٢بثُّ  :كُب ىذا ا٢بديث: "قاؿ ا٢بافظ ابن حجر 

ـي  ،كفيو أف الفتول ىي الرٍّيىاسىة ا٢بقيقية ،كالتحذير من تػىٍرئًيس ا١بهلة ُـّ من يػيٍقًد كذى
 .(ِ)"لمعليها بغّب ع

 ،أىلو ذىابي  :العلم أف آفةى  قد أعلم رسوؿ اهلل : " قاؿ ا٣بطايب
كىحىذ رى الن اسى أف يقتدكا ٗبن كاف من أىل  .اس با٠بوا١بٍيه اؿ كىتػىرىؤيسيهيٍم على الن   كانتحاؿي 

                                                

 [.ِّٕٔ[، مسلم ]ََُ( صحيح البخارم ]ُ)
 (.ِّٕ/ِ(، كانظر: فيض القدير )ُٓٗ/ ُفتح البارم، البن حجر ) (ِ)
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ؿه ميًضلُّوفى  ،فةىذه الصٍّ    ُب حديث آخر عن أنس كأىٍنذىرى بو  ،كأخرب أهنم ضيبل 
ي  عىوقاؿ: ألى ثيكيمي أىحىده بعدم ٠بًى ثػىن كيٍم حىًديثنا ال ٰبيىدٍّ يقوؿ:  ٠بعت رسوؿ اهلل  ،حىدٍّ

 : قاؿ أبو سليماف .(ُ)((أف يرفع العلم ويظهر الجهل :إف من أشراط الساعة((
ل أف ظهور ا١بٍيه اؿى اٍلميٍنتىًحًلْبى لًٍلًعٍلًم اٍلميتػىرىًئًسْبى على الناس بو قب :-كاهلل أعلم-يريد 

يًن كىيػىٍرسىخيوا  ُبيػىتػىفىق هيوا   .(ِ)ًعٍلًمو ُبالدٍّ
 

زماف انتشار  يف وال سيما ،الى األعماؿ الصالحة المسارعة - ٔ٘
ف الثبات على إف ؛وغلبة الهوى على النفوس والطباع ،الظلم والفساد

 .مثل ذلك الوقت أفضل وأعظم يالحق ف
 

 أف يكوف التاجر فقيًها بأحكاـ مهنتو: - ٕ٘
 إف ٩با يقي العبد من الوقوع ُب فساد ا٤بعامبلت: أف يكوف فقيهنا ٗبهنتو.

كفقو ا٤بهنة: معرفة ا٤بسلم لؤلحكاـ الشرعية ا٤بتعلقة با٢برفة كا٤بهنة الٍب يزاك٥با 
 حٌب يكوف عملو فيها على الوجو الشرعي الصحيح الذم ٰبفظ ا٢بقوؽ.

تو كمهنتو، فهو من العلوـ عن علمو ُب فقو حرف كاإلنساف مسؤكؿ أماـ اهلل 
قاؿ: قاؿ  ا٤بتعينة على كل مكلف، كقد جاء ُب ا٢بديث: عن أيب برزة األسلمي 

ال تزوؿ قدما عبد يـو القيامة حتى يسأؿ عن عمره فيم أفناه، : ))رسوؿ اهلل 
وعن علمو فيم فعل فيو، وعن مالو من أين اكتسبو وفيم أنفقو، وعن جسمو فيم 

 .(ّ)((أباله

                                                

 [.ُِٕٔ[، مسلم ]َٖٖٔ، ُٖ( صحيح البخارم ]ُ)
 (.ُْٓ/ِ(، كانظر: بدائع السلك ُب طبائع ا٤بلك )ِٖزلة، أليب سليماف ا٣بطايب )ص:( العِ)
[، كأبو نعيم ُب ّْْٕ[، كقاؿ: "حسن صحيح". كما أخرجو أبو يعلى ]ُِْٕ( أخرجو الَبمذم ]ّ)

 (.  ِِّ/َُ)ا٢بلية( )
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ال يَِبْع في ُسوِقَنا إالَّ من قد تَػَفقََّو في : ))عمر بن ا٣بىط اب قاؿ ك 
 .(ُ)((الدّْين

عن عمرك بًن شعيبو عن أبيو، عن جدٍّه، قاؿ: قاؿ رسوؿ  :كجاء ُب ا٢بديث
 .(ِ)((من َتطَبََّب ولم يُػْعَرْؼ منو ِطبّّ فهو َضاِمنٌ : ))اهلل 

كنصف  متكلم، نصف: الدنيا يفسد ما أكثر: أىل العلم بعض قاؿ كقد
 البلداف، يفسد كىذا األدياف، يفسد ىذا ٫بوم. كنصف متطبب، كنصف متفقو،

 .(ّ)اللساف يفسد كىذا األبداف، يفسد كىذا
 

أف يعطي التاجُر الماَؿ حقَّو، فُيؤدّْي زكاة مالو والحقوؽ  - ٖ٘
 ومحسًنا على الفقراء: ،متصدًقا ،الواجبة عليو، وأف يكوف محبِّا للخير

يا معشر التُّجَّار: ِإفَّ البيَع َيْحُضُرُه اللَّْغُو واْلَحِلُف، قد جاء ُب ا٢بديث: ))ك 
 .(ْ)((َفُشوبُوُه بالصََّدَقة

كمن فوائد الصدقة: أهنا تطهر ا٤باؿ، كال سيما أف اإلنساف قد يتكلم بكبلـ ال 
و الذم ، كالصدقة فيها سبلمة من ٫بو ىذا اللغ(ٓ)حاجة إليو، أك ٰبلف على السلعة

قد ٰبصل من اإلنساف عند بيعو كشرائو، فتكوف صدقتو كالكفارة ٤با ٰبصل من حلف 
 أك كبلـ ال حاجة إليو ُب تركيج السلعة.

                                                

 [، كقاؿ: "حسن غريب".ْٕٖ( أخرجو الَبمذم ]ُ)
[، كا٢باكم ّّْٖ[، كالدارقطِب ]َّْٖ[، كالنسائي ]ْٖٔٓداكد ][، كأبو ّْٔٔ( أخرجو ابن ماجو ]ِ)

 [.َُّٓٔ[، كقاؿ: "صحيح اإلسناد". ككافقو الذىيب. كأخرجو أيضنا: البيهقي ]ْْٖٕ]
 (.ُُٗ-ُُٖ/ٓالفتاكل ) (، ٦بموعَّٕ العمل، لئلماـ الغزإب )ص: انظر: ميزاف (ّ)
[، ِّّٔ[، كأبو داكد ]ُُّْٔكأٞبد ][، ُِِٖٗ[، كابن أيب شيبة ]ِْْ( أخرجو ا٢بميدم ]ْ)

[، كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، ككافقو ُِّٖ[، كا٢باكم ]َْٗ[، كالطربا٘ب ]ّٖٕٗكالنسائي ]
 [.َُُِْالذىيب. كأخرجو أيضنا: البيهقي ]

  .( أم: صادقنا؛ ألنو إذا حلف كاذبنا فإنو يأٍبٓ)
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"رٗبا ٰبصل من الكبلـ الساقط، ككثرة ا٢بٍىًلًف كيديكرىةه ُب : قاؿ الطٍّييبُّ 
كدكرة كيصفيها، ليزيل تلك ال ؛النفس، فيحتاج إٔب إزالتها كصفائها، فأمر بالصدقة

كفيو إشعاره بكثرة الت صىدُّؽ؛ فإف ا٤باء القليل الصاُب ال يكتسب من الكدر إال  
 .(ُ)كيديكرىةن"

الَحِلُف يقوؿ: )) قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  كُب ا٢بديث عن أيب ىريرة 
 .(ِ)((ُمنَػفَّْقٌة لِلسّْْلَعة، ُمْمِحَقٌة للبركة

فُّْق، ثمَّ َيْمَحقُ إيَّاكم وكثْػَرَة اْلحَ كُب ركاية: ))  .(ّ)((ِلِف في البيع، فإنَّو يُػنػَ
بفتح أك٥بما كثالثهما كاسكاف -: ")ا٤بنػٍفىقة( ك)ا٤بٍمحىقة(  قاؿ اإلماـ النوكم

كفيو: النهي عن كثرة ا٢بلف ُب البيع؛ فإف ا٢بلف من غّب حاجة مكركه،  -ثانيهما
 .  (ْ)"-كاهلل أعلم-يمْب كينضم إليو ىنا تركيج السلعة، كرٗبا اغَب  ا٤بشَبم بال

 
خطورتو حرمتو و  منو، وبيافُ  عن الغش، والتحذيرُ  البعدُ  - ٗ٘

 أمواؿ الناس بغير حقٍّ: و أكلَ لو نفسُ  ؿُ لمن تسوّْ  قوانينَ  وعاقبتو، وسنُّ 
ِد حمس: قاؿ اهلل  َِ تََصُج٠ا َذ ْْ ة ا َ٘ َٜةِت ثَِيْْيِ  ِ٘ ْؤ ُٙ ْ َِِٜ٘ي َوال ْؤ ُٙ ْ َٚ يُْؤُذوَن ال ِي َواَّلٍّ

ًٜةاخْ  جِح ُ٘ ة  ًٙ ذَةًٛة ِإَوثْ ْٟ ٠ُٖا ُب َٙ  [.ٖٓ]األحزاب: ىجسَذ
كالغش من أشد اإليذاء؛ ٤با فيو من ا٣بداع، كاإلضرار باآلخرين، كإيصاؿ الشر 

 إليهم، كتزينو ٥بم من غّب علمهم. 
  

                                                

(، كانظر: مرقاة ا٤بفاتيح ُُِٗ/ٕ) ( شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح )الكاشف عن حقائق السنن(ُ)
(ٓ/َُُٗ.) 

 [.َُٔٔ[، مسلم ]َِٕٖ( صحيح البخارم ]ِ)
 [.َُٕٔ( صحيح مسلم ]ّ)
 (.ْٓ-ْْ/ُُ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ْ)
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من حمل قاؿ: )) أف رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة  :كقد جاء ُب ا٢بديث
 . (ُ)((فليس منا علينا السالح فليس منا، ومن غشنا

 .(ِ)((ليس ِمنَّا من َغشَّ كُب لفظ: ))
رىًة طىعىاـو فىأىٍدخىلى يىدىهي فيها،  أف رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة ك  مىر  على صيبػٍ

؟(( قاؿ: أىصىابػىٍتوي الس مىاءي يا ما ىذا يا َصاِحَب الطََّعاـفػىنىالىٍت أىصىاًبعيوي بػىلىبلن فقاؿ: ))
اَل َجَعْلَتُو فوَؽ الطََّعاـِ كي يَػَراُه النَّاس، من َغشَّ فليس أفَ رسوؿ اهلل، قاؿ: ))

أم: ليس متأسينا بسنتنا، كال مقتدينا بنا،  ((ليس ِمنَّا))قاؿ ا٤بهلب: "قولو:  .(ّ)((ِمنّْي
 . (ْ)كال ٩بتثبلن لطريقتنا الٍب ٫بن عليها"

و ترؾ متابعتنا، "كٓب يرد بو نفيو عن دين اإلسبلـ، إ٭با أراد أن : كقاؿ الطييب
 ا٤بوافقة كا٤بتابعة، قاؿ اهلل تعأب :، يريد بو(أنا منك)ىذا كما يقوؿ الرجل لصاحبو: 

ِّ٘نِ حمس:  ا عن إبراىيمإخبارن   ُٝ ْٚ دَجَِهِن ٌَإٍِّٛ َٙ  .(ٓ)"[ّٔ]إبراىيم: ىجسَذ
أىٍىرىاؽى لىبػىننا قد  "كقد بلغِب أف عمر بن ا٣بطاب :  قاؿ ابن عبد الربك 

 . (ٔ)على ميرًيًد بػىٍيًعًو كاٍلًغشٍّ بو" ًشيبى ٗباءو 
  

                                                

 [.َُُ( صحيح مسلم ]ُ)
[ بلفظ: )من ُُّٓ[، كالَبمذم ]ِّْٓ[، كأبو داكد ]ِِِْ[، كابن ماجو ]ِِٕٗأخرجو أٞبد ] (ِ)

[. َُِّٕس منا(، كقاؿ: "حسن صحيح"، كأخرجو أيضنا: البيهقي ُب )الكربل( ]غش فلي
ك)الغش(: بالكسر ىو ضد النصح من الغشش، كىو ا٤بشركب الكدر، أم: ليس على خلقنا كسنتنا. 

 (ِٔ/ِحاشية السندم على سنن ابن ماجو )
ة؛ إلفراغ بعضها على [. ك)الصربة(: الكومة اَّموعة من الطعاـ، ٠بيت صرب َُِ( صحيح مسلم ]ّ)

بعض. كمنو قيل للسحاب فوؽ السحاب: صبّب. )أصابتو السماء( أم: ا٤بطر. انظر: شرح النوكم 
  (.ُٕٔ(، ٙبرير ألفاظ التنبيو )ص:َُٗ/ِعلى صحيح مسلم )

 (.ِٕٕ/ّشرح صحيح البخارم، البن بطاؿ ) (ْ)
(، كانظر: فيض القدير ُُِٓ/ٕ( شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح )الكاشف عن حقائق السنن( )ٓ)

(ٔ/ُٖٓ.) 
 (.ُٓٓ/ٔالتمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعا٘ب كاألسانيد ) (ٔ)
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 .(ُ)": "كىذا ثابت عن عمر بن ا٣بطاب  قاؿ ابن تيمية
ٯبتنب الغش "ينبغي على ا٤بسلم أف  : ٧بمد بن صاّب العثيمْبكقاؿ الشيخ 

كُب ٝبيع ا٤بناصحات  ،كغّبىا ،كرىن ،كصناعة ،كإجارة ،ُب ٝبيع ا٤بعامبلت من بيع
: من فاعلو فقاؿ  غش من كبائر الذنوب، كقد تربأ النيب كا٤بشورات؛ فإف ال

 ،، كالغش: خديعة((من غش فليس مني))، كُب لفظ: ((من غشنا فليس منا))
ككل كسب من الغش فإنو كسب  ،كفقد للثقة بْب الناس ،كضياع لؤلمانة ،كخيانة

 .(ِ)" خبيث حراـ ال يزيد صاحبىو إال بعدا من اهلل
التبلعب ُب األكزاف؛ كأف يكتب شراء لو صور كثّبة منها: كالغش ُب البيع كال

 إٔب غّب ذلك. على العبوة كزننا معيننا ٍب ال يكوف كزهنا ُب ا٢بقيقة كذلك.
 

أف ال ينشغل التاجر بمعاشو عن معاده، وأف يتذكر الموت،  - ٘٘
 والحساب في اآلخرة:
فيكوف  ،عن معاده: "ال ينبغي للتاجر أف يشغلو معاشو قاؿ اإلماـ الغزإب 

كما يفوتو من الربح ُب اآلخرة ال يفي بو ما يناؿ ُب  ،كصفقتو خاسرة ،اعمره ضائعن 
بل العاقل ينبغي أف يشفق على نفسو،  ،فيكوف اشَبل ا٢بياة الدنيا باآلخرة ،الدنيا

 .كشفقتو على نفسو ٕبفظ رأس مالو، كرأس مالو دينو ك٘بارتو فيو
بالعاقل أحوجو إليو ُب العاجل، كأحوج شيء  قاؿ بعض السلف: أكٔب األشياء
 إليو ُب العاجل أٞبده عاقبة ُب اآلجل. 

 كإ٭با تتم شفقتو على دينو ٗبراعاة سبعة أمور:
: حسن النية ُب ابتداء التجارة، فلينو ُّا: االستعفاؼ عن السؤاؿ، ككف األوؿ

يكسبو على الدين، كقيامنا الطمع عن الناس؛ اٍسًتٍغنىاءن با٢ببلؿ عنهم، كاٍسًتعىانىةن ٗبا 
 بكفاية العياؿ ليكوف من ٝبلة اَّاىدين بو.

                                                

 (. ُُْ/ِٖ( ٦بموع الفتاكل )ُ)
 (.ِٓٓ/َِ( ٦بموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٧بمد بن صاّب العثيمْب )ِ)
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كلينو النصح للمسلمْب، كأف ٰبب لسائر ا٣بلق ما ٰبب لنفسو، كلينو اتباع 
طريق العدؿ، كاإلحساف ُب معاملتو كما ذكرناه، كلينو األمر با٤بعركؼ كالنهي عن 

 ا٤بنكر ُب كل ما يراه ُب السوؽ.
لنيات كاف عامبلن ُب طريق اآلخرة، فإف استفاد ماال فهو فإذا أضمر ىذه ا

 مزيد، كإف خسر ُب الدنيا ربح ُب اآلخرة.
: أف يقصد القياـ ُب صنعتو أك ٘بارتو بفرض من فركض الكفايات، فإف الثاني

الصناعات كالتجارات لو تركت بطلت ا٤بعايش كىلك أكثر ا٣بلق، فانتظاـ أمر الكل 
فريق بعمل، كمن الصناعات ما ىي مهمة، كمنها ما يستغُب بتعاكف الكل كتكفل كل 

عنها لرجوعها إٔب طلب التنعم كالتزين ُب الدنيا، فليشتغل بصناعة مهمة ليكوف 
 لقيامو ُّا كافيا عن ا٤بسلمْب مهما ُب الدين.

: أف ال ٲبنعو سوؽ الدنيا عن سوؽ اآلخرة، كأسواؽ اآلخرة ا٤بساجد، الثالث
ِ ِإَويَذةءِ رِ حمس قاؿ اهلل تعأب: ََلة ِ ِإَوَُةِم الػٍّ رِ اّلِلٍّ

ْْ ْٚ ذِ ْٗ َِتَةَرةٌ َوََل َبيٌْم َخ ِٟ ِٟي
َجةٌل ََل دُْٖ

 ِ ََكة ككاف السلف يبتدركف عند األذاف، كٱبلوف األسواؽ ألىل الذمة  [.ّٕ]النور: ىجسالزٍّ
 كالصبياف.

ُب السوؽ،  : أف ال يقتصر على ىذا، بل يبلـز ذكر اهلل الرابع
 ُب السوؽ بْب الغافلْب أفضل. التهليل كالتسبيح، فذكر اهلل كيشتغل ب

: أف ال يكوف شديد ا٢برص على السوؽ كالتجارة، كذلك بأف يكوف الخامس
 أكؿ داخل كآخر خارج.

: أف ال يقتصر على اجتناب ا٢براـ، بل يتقي مواقع الشبهات، كمظاف السادس
، كإذا ٞبل إليو سلعة رابو أمرىا سأؿ الريب، كيستفٍب قلبو، فإذا كجد فيو حزازة اجتنبو

 عنها، ككل منسوب إٔب ظلم أك خيانة أك سرقة أك ربا فبل يعاملو.
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: ينبغي أف يراقب ٝبيع ٦بارم معاملتو مع كل كاحد من معامليو، فإنو السابع
 .(ُ)مراقب ك٧باسب، فليعد ا١بواب ليـو ا٢بساب"

 
ؽ والتناصح أف تكوف سائر المعامالت قائمة على الصد  - ٙ٘

 بين المسلمين، والبعد عن الغش في النصيحة:
 الغش ُب النصيحة ٤بن يطلبها يكوف بعدـ الصدؽ فيها.ك 

على   بايعت رسوؿ اهلل))قاؿ:   عن جرير بن عبد اهلل :كُب ا٢بديث
 .(ِ)((إقاـ الصالة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم

قلنا: ٤بن؟ قاؿ:  ((النصيحة الدين))قاؿ:  أف النيب   عن ٛبيم الدارمك 
 .(ّ)((هلل ولكتابو ولرسولو وألئمة المسلمين وعامتهم))

إرادة ا٣بّب  ىي: كلمة يعرب ُّا عن ٝبلة  (:النصيحة"): ا٣بطايب قاؿ 
كليس ٲبكن أف يعرب ىذا ا٤بعُب بكلمة كاحدة ٙبصرىا ك٘بمع معناىا  ،للمنصوح لو

نصحت العسل إذا خلصتو من  :ؿيقا ،ا٣بلوص :غّبىا، كأصل النصح ُب اللغة
 .إرشادىم ٤بصا٢بهم ُب آخرهتم كدنياىم: نصيحة عامة ا٤بسلمْبك  .(ْ)"الشمع

المسلم أخو المسلم ال يظلمو وال يسلمو، ومن كاف في كُب ا٢بديث: ))
حاجة أخيو كاف اهلل في حاجتو، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج اهلل عنو كربة من  

 .(ٓ)((ر مسلما ستره اهلل يـو القيامةكربات يـو القيامة، ومن ست

                                                

 (.ُُٖ(، موعظة ا٤بؤمنْب )ص:ّٖ/ِإحياء علـو الدين ) (ُ)
[، صحيح مسلم َِْٕ، ُِٕٓ، ُِْٕ، ُِٕٓ، َُُْ، ِْٓ، ٖٓ، ٕٓم ]( صحيح البخار ِ)

[ٓٔ.] 
 [.ٓٓ( صحيح مسلم ]ّ)
 (.ُِٔ/ْ( معآب السنن، أليب سليماف ا٣بطايب )ْ)
 [.َِٖٓ[، كمسلم ]ِِْْ( صحيح البخارم ]ٓ)



                            

419 

 

أم: ال يَبكو مع من يؤذيو، كال فيما يؤذيو، بل ينصره  ((وال يسلمو))فقولو: 
 . (ُ)كيدفع عنو

ال تحاسدوا، وال تناجشوا، : ))قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةك 
 وال تباغضوا، وال تدابروا، وال يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد اهلل

المسلم أخو المسلم، ال يظلمو وال يخذلو، وال يحقره التقوى ، (ِ)إخوانًا
بحسب امرئ من الشر أف يحقر أخاه ((، كيشّب إٔب صدره ثبلث مرات، ))ىاىنا

  .(ّ)((المسلم، كل المسلم على المسلم حراـ، دمو، ومالو، وعرضو
لو، كل المسلم أخو المسلم، ال يخونو وال يكذبو وال يخذكُب ركاية: ))

  .(ْ)((المسلم على المسلم حراـ، عرضو ومالو ودمو
 ،(ٓ)((المستشار مؤتمن)): قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةك 
فبل ينبغي لو أف ٱبوف ا٤بستشّب ، أف ا٤بستشار أمْب فيما يسأؿ من األمور :كمعناه

 .(ٔ)بكتماف ا٤بصلحة كالداللة على ا٤بفسدة
 

، والبناء على أساٍس سليٍم من ستقيمراط الممالزمة الصّْ  - ٚ٘
 .الباحث االحتراز عن الطُّرؽ الملتوية التي ُتضلُّ العلِم والفقو والمعرفة، و 

                                                

 (.ٕٗ/ ٓ( انظر: فتح البارم، البن حجر )ُ)
"أم: كونوا كإخواف النسب ُب الشفقة كاحملبة كالرٞبة  ( قاؿ أبو العباس القرطيب ُب )شرحو لصحيح مسلم(:ِ)

(، كانظر: طرح ِّٓ/ٔكا٤بواساة كا٤بعاكنة كالنصيحة" ا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيص كتاب مسلم )
 (.ّْٖ/َُ(، فتح البارم، البن حجر )ٕٗ/ٖالتثريب، للعراقي )

 [. ِْٔٓ( صحيح مسلم ]ّ)
 [.ُٖٖٗ"، كأخرجو أيضنا: البزار ][، كقاؿ: "حسن غريبُِٕٗ( أخرجو الَبمذم ]ْ)
[، كقاؿ: "حسن"، كأخرجو أيضنا: ِِِٖ[، كالَبمذم ]ُِٖٓ[، كأبو داكد ]ّْٕٓأخرجو ابن ماجو ] (ٓ)

 [.َِِِّ[، كالبيهقي ]ْٖٓٔأيضنا: البزار ]
(، قوت ا٤بغتذم ُّٔٔ/ٖ(، مرقاة ا٤بفاتيح )َْٖ/ِ( انظر: حاشية السندم على سنن ابن ماجو )ٔ)

(ِ/َِٕ.) 
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إخالُص النية في طلب الحقّْ، وإعماؿ العقل، واالىتداء  - ٛ٘
 بأنوار الوحي:

إف  من أسباب الض بلؿ كالغواية: عدـ إخبلص النية ُب طلب ا٢بق،  كمن 
االلتزاـ من أجل غايات أخرل، كتحصيل منفعة دنيوية، أك الدنو من يسلك طريق 

صاحب سلطاف، أك من ٧ببوب؛ كلذلك فإف  أمثاؿى ىؤالء ال يسلكوف طريقنا 
 مستقيمنا، بل يتقل بيوف ٕبسًب ا٤بصاّب.

 
 السَّداد في القوؿ والفعل:الحرص على  - ٜ٘

: الفعل ُب قولو بتحرم الس داد ُب القوؿ ك  أمرنا رسولنا الكرٙب 
كذلك بْب اإلفراط  ،وابداد، كىو الص  اطلبوا الس   :أم ،(ُ)((َسدُّْدوا وقَارِبُوا))

  .كالتفريط ال غلو كال تقصّب
اقربوا منو، كىو  :أم ،داد فقاربوهإف عجزًب عن الس   :أم ((،وقاربوا)) :كقولو

 ،ه االستقامةكجو  :أم ،(ِ)((استقيموا ولن تحصوا)) :مثل قولو ُب حديث آخر
 .(ّ)فغاية األمر أف تقدركا على مقاربة االستقامة

  

                                                

 [.ُِٖٖ[، مسلم ]ْٕٔٔ، ْْٔٔ، ّْٔٔح البخارم ]( صحيُ)
[، كالدارمي ِِّٖٕ[، كأٞبد ]َُٖٗ[،  كالطيالسي ]ََُْ( أخرجو ابن ا٤ببارؾ ُب )الزىد( ]ِ)

[، كالبيهقي ْْٕ[، كا٢باكم ]ُْْْ[، كالطربا٘ب ]ٖ[، كابن حباف ]ِٕٕ[، كابن ماجو ]ُٖٔ]
: "ركم من حديث ثوباف كمن حديث جابر [ عن ثوباف، كلو طرؽ أخرل. قاؿ اإلماـ الزيلعيّْٖ]

عمرك بن العاص كمن حديث سلمة بن األكوع كمن حديث أيب أمامة"  كمن حديث عبد اهلل بن
(: "رجالو ثقات أثبات، إال أنو منقطع ُْ/ُ(، كُب )الزكائد( )ِِّ/ِٚبريج أحاديث الكشاؼ )

 ل متصلة".بْب سآب كثوباف، فإنو ٓب يسمع منو ببل خبلؼ، لكن لو طرؽ أخر 
(، شرح ُٕٕ/ٖ(، إكماؿ ا٤بعلم، للقاضي عياض )ُِْ/ٖ( انظر: طرح التثريب ُب شرح التقريب )ّ)

 (.ُِٔ/ُٕالنوكم على صحيح مسلم )
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فالسداد: ىو حقيقة االستقامة، كىو اإلصابة ُب ٝبيع : "قاؿ ابن رجب 
 :كا٤بطلوب من العبد: ". كقاؿ ابن القيم (ُ)"األقواؿ كاألعماؿ كا٤بقاصد

ؿ عنها: فالتفريط داد. فإف ٓب يقدر عليها فا٤بقاربة. فإف نز االستقامة. كىي الس  
: أهنم ال يطيقوهنا. فنقلهم إٔب ا٤بقاربة. كىي  كاإلضاعة. كأخرب ُب حديث ثوباف

أف يقربوا من االستقامة ٕبسب طاقتهم. كالذم يرمي إٔب الغرض، فإف ٓب يصبو 
 .(ِ)"يقاربو

 
قيق الواعي لحقيقة الدنيا واآلخرة، وعالقة كل  - ٓٙ الفهم الدَّ

(ٖ) ، والبعُد عن الغلوّْ تحقيق التوازف بينهماخرى، وسبل منهما باأل
نيوية: األمور وسط في كلّْ التَّ  رعاية حدّْ والتَّشدد ب  ينية والدُّ الدّْ

الركح ا بْب توازنن كقد ربط اإلسبلـ اإلنساف بغاياتو كمقاصدى سامية، كىو ٰبقق 
اإلنساف  . ك لعقلكا العاطفةبْب ك بْب القيم كا٢باجات، ك نيا، ين كالدُّ بْب الدٍّ ك ، كا٤بادة

غ للعبادة، ليس الذم ينقطع عن العآب، كينسحب من ا٢بياة، كيتفر   كما أراده اهلل 
كقر رى أف   ة،كحية كالقيم ا٤بادي  بْب القيم الرُّ ، بل أكجدى اإلسبلـي توازننا فبل يعمل كيتعط ل

 -حية كا٤باديةالرك -كبّب ُب ا٢بياتْب   يؤدم إٔب خللو اآلخر أم  طغيافو ألحدٮبا على 
 .امعن 

أما من بالغ ُب ا١بوع كما يفعلو الرىباف، كرفض : "قاؿ ا٢بافظ الذىيب 
سائر الدنيا، كمألوفات النفس، من الغذاء كالنـو كاألىل، فقد عرض نفسو لببلء 
 عريض، كرٗبا خيوًلطى ُب عقلو، كفاتو بذلك كثّب من ا٢بنيفية السمحة، كقد جعل اهلل

                                                

 (.ُُٓ/ُجامع العلـو كا٢بكم ) (ُ)
 (.َُٔ-َُٓ/ِ( مدارج السالكْب )ِ)
 (.ُٖٔ( انظر: آفات على الطريق )ص:ّ)
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  بالعدؿ، كصم كأفطر،  السعادة ُب متابعة السنن، فىزًًف األمورى ا، ك لكل شيء قدرن
 . (ُ)كٖب كقم، كالـز الورع ُب القيٍوت، كارض ٗبا قسم اهلل لك، كاصمت إال من خّب"

 
 والصَّالة: ،واالستغفار ،الدُّعاء – ٔٙ

، كخّب ، كىو ٯبعلي العبدى قريبنا من ربٍّو الدُّعاء صلةه بْب العبًد كربٍّو 
عاء كأنفعو: أف يسأؿى العبدي رب و ا٥بدايةى إٔب طريًق االستقامة، كأف يوفقو اهلل تعأب الدُّ 

يوفٍّقو كيعينو ما داـ ٨بلصنا لربٍّو  إال استخبلص ا٢بق كالثبات عليو، كاهلل 
إٔب خّب  سبحانو ُب سؤالو االستقامة كالثبات على طاعتو كشرعو، كقد أرشدنا اهللي 

َٗ حمسمن قولو:  ب و ما يسأؿي العبدي ر  ْصَذِِي ُٙ ْ اَط ال َ ِدَٛة الِّصِ ْٞ َٚ  6ا ِي اَط اَّلٍّ ِِصَ
ةَِّٕي  ْٗ َوََل الؾٍّ ِٟ ْيُؾ٠ِب َنَٖيْ َٙ ْ ْٗ َدْْيِ ال ِٟ َْٙخ َنَٖيْ جَْه

َ
كألٮبية ذلك  [،ٕ-ٔ]الفاٙبة: ىجس7خ

 بلة. الدعاء فإنو يكرر ُب كلٍّ ركعةو من الص  
، ك٘بعلي ا٤بؤمن مع موعدو متجددو اهلل  كالص بلة خّبى األعماؿ الٍب تقرُّب من

، كالدُّعاءي كالص بلةي كسائري العبادات تػينىمٍّي ُب العبًد شعورى ا٤براقبة، ذلك مع ربٍّو 
ََلةَ حمس: الشُّعور الذم يدفع العبد إٔب فعل ا٣بّبات كترؾ ا٤بنكرات. قاؿ  إِنٍّ الػٍّ

رِ َوََّلِكْ 
َٓ ْٜ ُٙ ْ ْدَظةءِ َوال ٍَ ِٚ إْ ْزَبُ َتََْٜه َن

َ
ِ أ كُب ا٢بديث:  [.ْٓ]العنكبوت: ىجسُر اّلِلٍّ

استقيموا، ولن تحصوا، واعلموا أف خير أعمالكم الصالة، وال يحافظ على ))
 .  (ِ)((الوضوء إال مؤمن

 احملظور، اجتناب أك ا٤بأمور، فعل ُب يقصٍّر قد أنو اإلنساف طبيعة من كاف ك٤با
االستقامة من  لطريق يعيده ما إٔب الشرع أرشده االستقامة، عن خركج كىذا

، فإذا ألـز العبدي قلبىو االستغفار، ٙبرمو التوفيققد ذنوب العبد  ألف  االستغفار كالتوبة؛ 
كمن ": ابن كثّب قاؿ ا٢بافظ  .نكى ا سى م، كإف كاف مضطربن دً ا ىي كاف ٧بتارن فإف  

                                                

 (.ٔٔ/ُْ( سّب أعبلـ النببلء )ُ)
 تقدـ ٚبرٯبو.( ِ)
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 ،عليو أمرهل اهلل عليو رزقو، كسه   رى يس   -أم: صفة االستغفار-اتصف ُّذه الصفة 
 .(ُ)كحفظ عليو شأنو كقوتو"

٠ا إَِِلِْٝ َواْشذَْيٍُِروهُ حمس: ُب قولو "ك ُٙ بد  إشارة إٔب أنو ال[ ٔ]فصلت: ىجسٌَةْشَذِِي
من تقصّب ُب االستقامة ا٤بأمور ُّا، فيجرب ذلك باالستغفار ا٤بقتضي للتوبة كالرجوع 

  .(ِ)"إٔب االستقامة
 

، قلوالنَّ  عارض بين العقلدرء التَّ ، و قلة النَّ حَّ أكد من صِ التَّ  – ٕٙ
وقراءة النَّقل بالعقل، وتقويم العقل بالنقل، واالستضاءة بأنوار الوحي من 

 الكتاب وصحيح السنة: 
جٌِي حمس :قاؿ اهلل  ُ٘ ِ ٠ٌُٛر َوكَِذةٌب  َٚ اّلِلٍّ ِ٘  ْٗ ِٚ اتٍّجََم  ?َُْد َجةَءُز َ٘  ُ ِْٟدي ثِِٝ اّلِلٍّ َح

ََل  َٔ الصٍّ ُٝ ُشُج اٍط رِْؽ٠َاَٛ ْٗ إَِل ِِصَ ِٟ ِدي ْٟ ةِت إَِل اَل٠َّرِ بِإِذِِْٛٝ َويَ َٙ ُٖ َٚ إلَّ ِ٘  ْٗ ُٟ ِم َويُْخرُِج
٠َُْمُ حمس :كقاؿ  [،ُٔ-ُٓ]ا٤بائدة: ىجس@ُمْصَذِِيٍم 

َ
ٍَِّّٖت ِِهَ أ ِ ِْٟدي ل ْرآَن َح ُِ َذا إْ َٞ  ىجسإِنٍّ 

ة العبودي   االعوجاج، كىي مركر العبد ُب طريق قيل: االستقامة ضدُّ قد ك  [.ٗ]اإلسراء:
 .(ّ)رع كالعقلبإرشاد الش  

 
التأكيد على تحرير األخبار وتوثيقها، والتَّثبُت من صحَّتها  - ٖٙ

 وسالمتها، واإلعراض عن سماع الشائعات، والتحذير منها:
ٯبب زجر من ٰبدث بكل ما ٠بع دكف تبْب كال تثبت، أك يشيع شائعة، كالتحذير 

ْربََهحِ حمس :منو، كمطالبتو بالدليل. قاؿ اهلل 
َ
د٠ُا ثِأ

ْ
ْٗ يَد َ ٍّٗ ل َٜةِت ثُ ْدَػ ُٙ ْ َٚ يَْرُم٠َن ال ِي َواَّلٍّ

٠نَ  ُِ ةِش ٍَ ُٗ إْ ُٞ  َّ ِ وَٕه
ُ
ثًَدا َوأ

َ
ةَدةً خ َٟ ْٗ َط ُٟ َ َج٠ُٖا ل ِْ ةً َوََل َت ةجَِي َجْلَ َٙ ْٗ َث ُٞ و َداَء ٌَةْجِلُ َٟ  ىجسُط

                                                

 (.ِّٗ /ْتفسّب ابن كثّب )( ُ)
 (.َُٓ/ُجامع العلـو كا٢بكم ) (ِ)
 (.ُٗ( التعريفات )ص:ّ)
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دَ حمس: كقاؿ  [،ْ]النور: َٟ ْربََهحِ ُط
َ
َداءِ ل٠َََْل َجةُءوا َنَٖيِْٝ ثِأ َٟ د٠ُا ثِةلظَّ

ْ
ْٗ يَد َ اَء ٌَإِذْ ل

ُٗ إََْكذِث٠ُنَ  ُٞ  ِ َّ ِنَْٜد اّلِلٍّ ِ وَٕه
ُ
  [.ُّ]النور: ىجسٌَأ

 
صيانُة اللساف عن قوؿ الفحش، وعن التعجل في الكالـ،  - ٗٙ

 والتسرع في الحكم دوف تثبت وتبين.
 

 إدراؾ أف العقل وحده ال يحيط بجميع المطالب. - ٘ٙ
 

 .ين البصيرة إلى العاقبةبع ظرُ النَّ  - ٙٙ
 

 أف يحذر السَّالُك  كيَد الشيطاف ووسوستو وخطواتو. - ٚٙ
 

مطالعة سير السَّلف الصَّالح ممن عرفوا بدقة الفهم  – ٛٙ
ُر ِبِسَيرِىم واستقامتهم.  واالستقامة، والحرص على تنظيم دروٍس ُتذَكّْ

 
ائم بفوائد وثمرات التطبيق والعمل، – ٜٙ وبعواقب  التَّذكير الدَّ

 ومضار إىدار ىذا االلتزاـ، أو التخلي عنو.
 

معاملة المتنطعين أو المغالين في الدّْين برفٍق وحكمة،  – ٓٚ
والعمل على توسيع مداركهم وتأىيلهم بالعلم والتربية، وتبصريهم بآفات 

 وآثار الغلوّْ والتَّشددػ على الفرد وعلى المجتمع.
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ثقيف والتوعية، ومكافحة الغلوّْ العناية بمصادر اإلعالـ والتَّ  – ٔٚ
والتَّشدد والفراغ من خالؿ التربية والتَّعليم والعمل النافع، وتنظيم 

 البرامج والدَّورات التَّثقيفية. 
 

أف يقـو العلماء بواجبهم في التبليغ وبياف طريق الهداية،  – ٕٚ
 والترغيب فيو، والتحذير من الطرؽ المضلة.

 
النَّفس بالعلِم والمعرفة، واتباع منهج من  السعُي إلى تكميلِ  - ٖٚ

البحث سليم من اآلفات، فإف المعرفة السليمة تُبصّْر السالك، وتنير لو 
 الدرب.
 

السعي إلى المعالي في المجاالت كافة، وتجنب ما يعيق  - ٗٚ
سير المكلف، وقد يقتضي ذلك الهجرة والتضحية بالمحبب اآلني من 

 ية.أجل ىدؼ مرتقب، وغاية سام
 

في كل األمور، وىي تقتضي  السعادة بابتغاء مرضاة اهلل  - ٘ٚ
اغتناـ الوقت بالطاعات، وتجنب المحظورات، واالشتغاؿ بما ينفع 

 .المكلف في دنياه وآخرتو
 

ومن نفسو ومن الناس  :من اهلل  حياء العاصي  - ٙٚ
 فيكوف بامتثاؿ أكامره كالكف عن زكاجره. فأما حياؤه من اهلل 
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 ما حياؤه من الناس فيكوف بكف األذل كترؾ اَّاىرة بالقبيح.كأ
 .(ُ)كأما حياؤه من نفسو فيكوف بالعفة كصيانة ا٣بلوات

انقباض كخشية ٯبدىا اإلنساف ُب نفسو عندما يطلع منو على  :ا٢بياء ُب اللغةك 
 قبيح. كشرعنا: ىو خلق يبعث على ترؾ القبيح، كٲبنع من التقصّب ُب حق ذم حق.

ِة ِإَذا : ))لقولو   مّباث األنبياءكىو  إفَّ ِممَّا َأْدَرَؾ النَّاُس ِمْن َكالـِ النُّبُػوَّ
عندما  ، كىو ال يأٌب إال  ٖبّب كما أخرب النيب (ِ)((َلْم َتْسَتِح فَاْصَنْع َما ِشْئتَ 

بقبيح دعاه ؛ ألف من استحيا من الناس أف يركه (ّ)((اْلَحَياُء ال يَْأِتي ِإال ِبَخْيرٍ قاؿ: ))
أشد، فبل يضيع فريضة، كال يرتكب  ذلك إٔب أف يكوف حياؤه من ربو كخالقو 

 معصية.
 ،اكخلق ا٢بياء من أفضل األخبلؽ كأجلها كأعظمها قدرن ": قاؿ ابن القيم 

ة إاٌل ة، فمن ال حياء فيو ليس معو من اإلنساني  ة اإلنساني  ا، بل ىو خاص  كأكثرىا نفعن 
صورهتما الظٌاىرة، كما أنٌو ليس معو من ا٣بّب شيء، كلوال ىذا ا٣بلق ك  ،ـاللحم كالد  
ل أمانة، كٓب تقض ألحد حاجة، كال ٙبر   يف، كٓب يوؼ بالوعد، كٓب تؤد  ٓب يقر الض  

بو، كال سَب لو عورة، كال امتنع من فاحشة. ككثّب جل ا١بميل فآثره، كالقبيح فتجن  الر  
ا من األمور ا٤بفَبضة عليو، كٓب يرع ٤بخلوؽ شيئن  يو ٓب يؤدٍّ اس لوال ا٢بياء الذم فمن الن  

، كىو ا ديِبٌّ الباعث على ىذه األفعاؿ إم   ا؛ فإف  لو كالدى  ا، كال بر  ا، كٓب يصل لو رٞبن حقًّ 
و  أن  علوم، كىو حياء فاعلها من ا٣بلق. فقد تبْب   ا دنيومٌّ رجاء عاقبتها ا٢بميدة، كإم  

أك من ا٣ببلئق ٓب يفعلها صاحبها. ٍب قاؿ: إف  ا٣بالق  ا منلوال ا٢بياء إم  
لئلنساف آمرين كزاجرين، آمر كزاجر من جهة ا٢بياء، فإذا أطاعو امتنع من فعل كل ما 

                                                

 (.َِٓ – ِْٕانظر ذلك مفصبلن ُب )أدب الدنيا كالدين(، أليب ا٢بسن ا٤باكردم )ص:( ُ)
 [.ٕٗٔٓ، ِّٔٗ( صحيح البخارم ]ِ)
 [.ُٓٔ[، مسلم ]ٕٔٔٓ( صحيح البخارم ]ّ)
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يشتهي، كلو آمر كزاجر من جهة ا٥بول كالطبيعة، فمن ٓب يطع آمر ا٢بياء كزاجره، 
 .(ُ)"أطاع آمر ا٥بول كالشهوة كال بد  

 
 ممن ابتلي بفعل المعاصي: االستتار - ٚٚ

ال ٯباىر بفعلو أف فعليو أف يستَب، ك  من ابتلي ٗبعصية كشرب ا٣بمر كالزنا
 يء.الس

كقد اتفق الفقهاء على أف ا٤برء إذا كقع منو ما يعاب عليو يندب لو السَب على 
 .(ِ)ا، حٌب القاضي، بفاحشتو إلقامة ا٢بد أك التعزير عليونفسو، فبل يعلم أحدن 

يـو القيامة، كالذم يسَبه اهلل  ضح نفسو ُب الدنيا يفضحو اهلل الذم يفك 
  ُب الدنيا يسَبه يـو القيامة بفضلو كإحسانو.  

ْٗ َنَذاٌب حمس: قاؿ اهلل  ُٟ َ ٠ُٜا ل َ٘ َٚ آ ِي ةِخَظُح ِِف اَّلٍّ ٍَ ْن تَِظيَم إْ
َ
َٚ ُُيِج٠ََّن أ ِي إِنٍّ اَّلٍّ

 ِ جَْية َواْْلِخَرة ٌٗ ِِف الَّ ِِل
َ
 [.ُٗ]النور: ىجسأ

 ،أف يستَبا٤بعاصي: ابتلي بشيء من فمن أسباب العافية كالسبلمة ٤بن 
 ، كيتوب إليو توبة نصوحنا.كيستغفر اهلل 

حٌب إذا أٓب بشيء منها فليجتهد  ،فليعمل ا٤بسلم على اجتناب ا٤بعاصي كلها"
 ُب إخفائو كسَبه، كليضرع إٔب اهلل تعأب ُب سجوده أف يتوب عليو من ذنبو، كليتوسل

بإٲبانو بو، كحيائو كخوفو منو، كاحَبامو لشرعو كعباده، فهو جل  إليو 
 .(ّ)"جبللو ٰبب التوابْب كٰبب ا٤بتطهرين

  

                                                

 (.ِٖٕ -ِٕٕ/ ُح دار السعادة )مفتا  ( ُ)
 (.ُُٖ/ّانظر: ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ) (ِ)
 (.٦ُِٔبالس التذكّب، البن باديس )ص: (ّ)
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 معروفًا باألذى ليس ممن الزالت ونحوىم ستر ذوي - ٛٚ
 وبالفساد:

ومن ((. كُب ا٢بديث: ))أقيُلوا ذوي الهْيَئاِت َعثَػَراتهمكقد تقدـ حديث: ))
 .(ُ)((ه اهلل في الدنيا واآلخرةا، ستر ستر مسلمً 

 ذكم على السَب بو: كا٤براد زالتو، يسَب أف عليو "السَب: ((اومن ستر مسلمً )) 
 كقعت سَب معصية ُب كىذا كبالفساد، معركفنا باألذل ليس ٩بن ك٫بوىم ا٥بيئات

 كانقضت.
 ا،منه كمنعو عليو، باإلنكار ا٤ببادرة فيجب ُّا متلبس كىو معصيتو علم إذا أما 

 مفسدة. ذلك على يَبتب ٓب إف األمر كٕبٍّ  إٔب رفعها لزمو عجز فإف
 الفساد، ُب يطمعو ىذا على السَب ألف عليو؛ يسَب ال بذلك فا٤بعركؼ 

 إٔب يرفعو أف يستحب بل ذلك، مثل على غّبه كجسارة احملرمات، كانتهاؾ كاإليذاء،
 مفسدة. ذلك من ٱبف ٓب إف اإلماـ

 كاألكقاؼ الصدقات على كاألمناء كالشهود، لركاةا جرح ُب القوؿ ككذلك 
 ما منهم رأل إذا عليهم السَب ٰبل كال ا٢باجة، عند ٘برٰبهم فيجب ك٫بوىم، كاأليتاـ

 .(ِ)الواجبة" النصيحة من بل احملرمة، الغيبة من ىذا كليس أىليتهم، ُب يقدح
ة كا٣بصاؿ أىل ا٤بركءباقَباؼ فاحشةو أك زل ة من شخص من  ملً ينبغي ٤بن عى ف
 كينصحو، كٲبنعو عن ا٤بنكر بالوسيلة الٍب يستطيعها. ، أف يسَب عليو ا٢بميدة

كيستحب ٤بن اطلع من أخيو ا٤بسلم على عورة أك زلة ":  قاؿ ابن ا٤بنذر
ا، أك تعزيرنا، أك يلحقو َب ذلك عيب أك عار أف يسَبه عليو؛ رجاء ثواب توجب حدًّ 

 مفإف ٓب يفعل ذلك الذ،  َب بسَب اهلل، كٯبب ٤بن بلى بذلك أف يست اهلل

                                                

[ عن أيب صاّب، عن أيب ىريرة. كىو ُب )الصحيحْب(: ))كمن سَب مسلمنا سَبه ِٗٗٔ( أخرجو مسلم ]ُ)
 [.َِٖٓ[، مسلم ]ِِْْالبخارم ]اهلل يـو القيامة(( عن الزىرم، عن سآب، عن أبيو. صحيح 

(، َِْشرح األربعْب النوكية، للحافظ ابن حجر، بتحقيق األخ الدكتور رياض منسي العيسى )ص:( ِ)
  (.ُْٔ/ ٔكانظر: مواىب ا١بليل ُب شرح ٨بتصر خليل )
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من  شيء كأقر با٢بد ٓب يكن آٜبنا؛ ألنا ٓب ٪بد ُب ،أصاب ا٢بد، كأبدل ذلك لئلماـ
أنو هنى عن ذلك، بل األخبار الثابتة دالة على أف من   األخبار الثابتة عن النيب

 .(ُ)"ا كأقيم عليو فهو كفارتوأصاب حدًّ 
قاؿ:  أف رسوؿ اهلل   بن عمر عبد اهللكقد جاء ُب ا٢بديث: عن 

المسلم أخو المسلم ال يظلمو وال يسلمو، ومن كاف في حاجة أخيو كاف اهلل ))
في حاجتو، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج اهلل عنو كربة من كربات يـو القيامة، 

 . (ِ)((ومن ستر مسلما ستره اهلل يـو القيامة
ستر اهلل على عبد في الدنيا، ال ي))، قاؿ: عن النيب   عن أيب ىريرةك 

 .(ّ)((إال ستره اهلل يـو القيامة
  كجهْب: "ٰبتمل :القاضي  قاؿ

  ا٤بوقف. أىل ُب إذاعتها عن كعيوبو معاصيو يسَب أف :أحدىما
 ُب جاء ٤با أظهر؛ كاألكؿ قاؿ: ذكرىا. كترؾ عليها، ٧باسبتو ترؾ :والثاني

" لك أغفرىا كأنا الدنيا، ُب يكعل سَبهتا يقوؿ: بذنوبو يقرره اآلخر ا٢بديث  . (ْ)اليـو

                                                

أف رسوؿ اهلل  كقد تقدـ حديث: عبادة بن الصامت  (.ِٕٓ/ٔشرح صحيح البخارم، البن بطاؿ ) (ُ)
 اؿ، كحولو عصابة من أصحابو ق بايعو٘ب على أف ال تشركوا باهلل شيئنا، كال تسرقوا، كال(( :

تزنوا، كال تقتلوا أكالدكم، كال تأتوا ببهتاف تفَبكنو بْب أيديكم كأرجلكم، كال تعصوا ُب معركؼ، فمن 
لو، كمن أصاب كىَبى منكم فأجره على اهلل، كمن أصاب من ذلك شيئنا فعوقب ُب الدنيا فهو كفارة 

من ذلك شيئنا ٍب سَبه اهلل فهو إٔب اهلل، إف شاء عفا عنو كإف شاء عاقبو(( فبايعناه على ذلك. متفق 
  عليو.

 [.َِٖٓ[، مسلم ]ِِْْ( صحيح البخارم ]ِ)
 [.َِٗٓ( صحيح مسلم ]ّ)
صُّ كن (.ُّْ/ُٔشرح النوكم على صحيح مسلم )كانظر: (، ِٗ/ٖ، للقاضي عياض )إكماؿ ا٤بعلم (ْ)

، يقوؿ: ُب ا٢بديث: عن صفواف بن ٧برز، قاؿ: قاؿ رجل البن عمر كيف ٠بعت رسوؿ اهلل 
يقوؿ: ))إف اهلل يد٘ب ا٤بؤمن، فيضع عليو   النجول؟ قاؿ: ٠بعتو يقوؿ: فقاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل 

كنفو كيسَبه، فيقوؿ: أتعرؼ ذنب كذا، أتعرؼ ذنب كذا؟ فيقوؿ: نعم أم رب، حٌب إذا قرره 
، فيعطى كتاببذنوب  =و، كرأل ُب نفسو أنو ىلك، قاؿ: سَبهتا عليك ُب الدنيا، كأنا أغفرىا لك اليـو
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 ىل ا٢بد، يوجب ما أصبت إ٘ب: قاؿ بأف اإلماـ عند با٢بد شخص أقر ك"إذا
  عليو؟ يسَب أف لئلماـ

 ُب ٗبا اكتفاء عادتو على بناء ا١بواب يذكر كٓب. عليو يسَب أف لو: فجوابو
: علي   فأقمو احدًّ  أصبت إ٘ب: قاؿ الذم للرجل قولو  إٔب ترل أال الباب حديث

 ُب ألف أكٔب؛ السَب أف على فدؿ عنو، يستكشفو فلم (ُ)معنا؟ صليت قد أليس
 .(ِ)للحد" دارئة شبهة كجعلها عنو، منهي ٘بسس نوع عنو الكشف

كقد اختلف نظر العلماء ُب ىذا ا٢بكم فظاىر : "قاؿ ا٢بافظ ابن حجر 
ال ٯبب على اإلماـ أف يقيمو  فإنو ؛ترٝبة البخارم ٞبلو على من أقر ٕبد كٓب يفسره

اطلع بالوحي على أف  كٞبلو ا٣بطايب على أنو ٯبوز أف يكوف النيب  .عليو إذا تاب
 .كإال لكاف يستفسره عن ا٢بد كيقيمو عليو ،لكوهنا كاقعة عْب ؛قد غفر لو  اهلل

كىذا  .بل يدفع مهما أمكن ،إنو ال يكشف عن ا٢بدكد :ا ُب ىذا ا٢بديثكقاؿ أيضن 
فلعلو أصاب صغّبة ظنها كبّبة توجب  ؛ل ٓب يفصح بأمر يلزمو بو إقامة ا٢بد عليوالرج
 .ال يثبت باالحتماؿ ،ألف موجب ا٢بد ؛عن ذلك النيب  يستكشفوفلم  ،ا٢بد

 ،ا للسَبكإما إيثارن  ،إما ألف ذلك قد يدخل ُب التجسس ا٤بنهي عنو ؛كإ٭با ٓب يستفسره
كقد استحب العلماء تلقْب من  .اا كرجوعن ندمن كرأل أف ُب تعرضو إلقامة ا٢بد عليو 

كجـز  .كإما بأكضح منو ليدرأ عنو ا٢بد ،إما بالتعريض ،أقر ٗبوجب ا٢بد بالرجوع عنو
بدليل أف ُب بقية ا٣برب أنو   ،النوكم كٝباعة أف الذنب الذم فعلو كاف من الصغائر

 .ر ال الكبائربناء على أف الذم تكفره الصبلة من الذنوب الصغائ ؛كفرتو الصبلة
 كمن كثر تطوعو مثبلن   ،كقد تكفر الصبلة بعض الكبائر ،كىذا ىو األكثر األغلب

                                                                                                                            

الكفار كا٤بنافقوف، فينادل ُّم على رؤكس ا٣ببلئق: ىؤالء الذين كذبوا على اهلل((  حسناتو، كأما=
 [.ِٖٕٔ[، مسلم ]ُِْْصحيح البخارم ]

 .تقدـ( ُ)
(، كانظر: شرح صحيح البخارم، البن بطاؿ ِ/ِْلئلماـ العيِب )عمدة القارم شرح صحيح البخارم، ( ِ)

(ْ/ّْْ- ْْْ.) 
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كٓب يكن عليو من الصغائر شيء  ،ا من الصغائرا كثّبن ٕبيث صلح ألف يكفر عددن 
ألف اهلل ال  ؛فإهنا تكفر عنو ذلك ؛كعليو كبّبة كاحدة مثبلن  ،أك شيء يسّب ،أصبلن 

 .(ُ)"يضيع أجر من أحسن عمبلن 
ا أصاب الذم أف ظن الرجل يكوف أف "كجائز :كقاؿ ابن بطاؿ   كليس حدًّ

 دكف بالكناية ا٢بدكد إقامة ٘بز ٓب ك٤با كالصبلة، بالوضوء يكفر ٩با ذلك فيكوف ٕبد،
 تدرأ بل بالشبهات، تقاـ ال ا٢بدكد ألف عليو؛ السلطاف يكشف أال كجب اإلفصاح

ا، بو ٱبرب كال ذنبنا، كاقع إذا نفسو لىع يسَب أف ا٤برء على يوجب كىذا ُّا،  لعل أحدن
 ستر من)):  النيب عن ا٢بديث ىذا ُب جاء كقد عليو. يسَبه أف  اهلل

 .(ِ)غّبه" على سَبه من بو أكٔب نفسو على ا٤برء فسَب (،(اهلل ستره مسلًما
داللة  كأصحابو  كفيما نقل من تلقْب الدرء عن النيب " (:ا٥بدايةكُب )

 .(ّ)"على أفضلية السَبظاىرة 
: ، "قلتلكوسجراىويو(، ل بن كإسحاؽ حنبل، بن أٞبد اإلماـ كُب )مسائل

 يكوف أف إال عليو، يسَب بل ال،: الناس؟ قاؿ  بو أٱبرب الفجور الرجل من علم إذا
 ما أك تزكيج أك ٘بريح أك تعديل ُب ا٢باجة عند ال، بل: إسحاؽ  قاؿ .داعية
 .(ْ)حينئذ" بغيبة ليس ألنو بو؛ فليخرب أشبهو

 . (ٓ)عليو ييٍستػىري  ال كالفساد بالش رٍّ  كمن عيًرؼى 
 من يتمكن ال اإلنساف كاف : "إذاالعثيمْب  صاّب بن كقاؿ الشيخ ٧بمد

 بالشر معركفان  إنسانان  كاف إذا: ينظر فهذا ،معصية على رآه الذم ىذا نصيحة
 ٦بهوؿ كاف إذا كأما ،األمر ٕبلو  أمره يبْب إذ ،عليو يسَب أف ينبغي فبل كالفساد

                                                

 (.ُّْ/ ُِفتح البارم ) (ُ)
 (.ْْْ -ّْْ/ ْشرح صحيح البخارم، البن بطاؿ )( ِ)
(، البحر الرائق شرح كنز َُّ/ٗ(، كانظر: البناية شرح ا٥بداية )ُُٔ/ّا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )( ّ)

 (.ْْٖ/ٕ(، قره عْب األخيار لتكملة رد احملتار )ٔٔ/ْ(، اللباب ُب شرح الكتاب )ٗٓ/ٕالدقائق )
 (.َْْٗ -َّْٗ/ ٗمسائل اإلماـ أٞبد بن حنبل كإسحاؽ بن راىويو ) (ْ)
 (.ٖ/ُِ(، اإلنصاؼ )ِْٖ/ ٖ(، كانظر: ا٤ببدع )َُّ/ُُانظر: الفركع )( ٓ)
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 عليو فالسَب ،فعل ما يفعل أف لو سولت نفسو كلكن باالستقامة معركفان  أك ا٢باؿ،
  .(ُ)أكٔب"

ا ستره اهلل يـو ومن ستر مسلمً : )): "ُب قولو كقاؿ القاضي عياض 
كل خّب، كفعلو ا٤بعركؼ إليو،   ىذا فضل معونة ا٤بسلم للمسلم ُب ُب: ((القيامة
ـى  كىذا السَب ُب عليو. كسَبه غّب ا٤بستهَبين، كأما ا٤بنكشفوف ا٤بستهَبكف الذين تػىقىد 

٩با كىقىٍمعي شىرًٍّىٍم  ،كسيَبيكا غّبى مىر ةو فلم يىدىعيوا كٛبادكا فىكىٍشفي أىٍمرًًىمٍ  ،إليهم ُب السٍٍَّب 
ها، ؛ ألف كثرة السَب عليهم من ا٤بهاكدة على معاصي اهلل تعأب كمصافاة أىلٯبب

 .(ِ)"ا ُب كشف معصية انقضت كفاتتكىذا أيضن 
 كٯبب التحذير ٩بن ٯباىر با٤بعصية  كذكره ٗبا جاىر بو، دكف ما ٓب ٯباىر بو؛

، بل ىو كال يعترب ىذا غيبة ُب حقو ،ألف اَّاىر بالفسق ال يستنكف أف يذكر بو
  .ألقى جلباب ا٢بياءيتباىى بقبيح فعلو، كجرأتو على اهلل، كقد 

 القيس: امرئ كقوؿ بالفسوؽ : ا٤بعلنلقراُب قاؿ ا
 (ّ)كمرضع*** طرقت قد حبلى فمثلك

 بل ٠بعو، إذا يػىتىأىٓب ي  ال ألنو عنو؛ ذلك ٰبيٍكى أف يىضيرُّ  فبل ًشعره ُب بالزنا فيفتخر
ا اٍلًغيبىةى  فإف   اٍلمىخىازًم؛ بتلك ييسىرُّ  قد  من ككذلك ،كىتىأىلًُّمو اٍلميٍغتىابً  ٢بًىقٍّ  حيرٍّمىتٍ  إ٭ب 

 كأبناء الدنيا أبناء فيو كنازع كىفػىعىلىوي  كا٤بلوؾ األمراء من بطلبو كتظاىر بًاٍلمىٍكًس، أعلن
 العظاـ، الدُّكر على الت سىوُّرً  على كاالقتدار بالسرقة يفتخر اللصوص من كثّبه  جنسو،

؛ ال الطوائف ىذه عن ىذا مثل فذكر الكبار، كا٢بصوف  ٍكفى يػىتىأىذ   ال فإهنم ٰبـر
 ييسىرُّكفى. بل بسماعو،

                                                

 (.َُ/ُُٕلقاء الباب ا٤بفتوح ) (ُ)
(، منح ا١بليل شرح ٨بتصر خليل ِْ/ٖا٤بعلم بفوائد صحيح مسلم، للقاضي عياض )انظر: إكماؿ  (ِ)

 (.ُْٕ/ٖ(، شرح ٨بتصر خليل، للخرشي )ُْٖ -ُْٕ/ٖ)
(. كإ٭با خص ا٢ببلى كا٤برضع؛ ألهنما أزىد النساء ُب الرجاؿ، كأقلهن شغفنا َّديواف امرئ القيس )ص: (ّ)

 غا٥بما بأنفسهما فكيف تتخلصْب مِب؟ُّم كحرصنا عليهم، فقاؿ: خدعت مثلهما مع اشت
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 كأهنم  كعىٍيبػىهىا، فىسىادىىىا الن اسي  ييٍشًهرى  أف ينبغي اٍلميًضل ةً  كالتصانيف البدع كأرباب
 ا٤بفاسد تلك كىيػينػىف ري عن فيها، يقعوا فبل الضعفاء الناس ليحذرىا الصواب؛ غّب على

 الفسوؽ من هاأىل على يفَبل الصدؽ، كال فيها يتعدل ال أف بشرط أمكن ما
 على يقاؿ فبل خاصة، ا٤بنفرات من فيهم ما على يقتصر بل يفعلوه، ٓب ما كالفواحش

 فيو. ليس ٩با ذلك غّب كال يز٘ب، إنو كال ا٣بمر، يشرب إنو ا٤ببتدع:
 سببنا كال تػيٍقرىأي، كيتيبنا كال تػيعىظٍّميوي، ًشيعىةن  يَبؾ كٓب الضبلؿ أىل من مات كمن

شى  أىٍلبىت ةى، عيبه  لو يذكر كال تعأب،  ًبًسٍَبً اهلل ييٍستػىرى  أف فينبغي هلغّب  إفساد منو ٱبي
 . (ُ)تعأب"  اهلل على كحسابو

 معلننا الرجل كاف إذا: يقوؿ أٞبد  ٠بعت حرب أخرب٘ب: ا٣ببلؿ كقاؿ
 .(ِ)غيبة لو فليست بفسقو

كاة إذا كاف التشهّب على سبيل نصيحة ا٤بسلمْب كٙبذيرىم، كذلك كجرح الر  أما
كالشهود كاألمناء على الصدقات كاألكقاؼ كاأليتاـ، كالتشهّب با٤بصنفْب كا٤بتصدين 
إلفتاء أك إقراء مع عدـ أىلية، أك مع ٫بو فسق أك بدعة يدعوف إليها، كأصحاب 

السيئة ٤بن  ككشف أحوا٥بم ،هؤالء ٯبب ٘برٰبهمفا٢بديث كٞبلة العلم ا٤بقلدين، 
كيقلد ُب دين اهلل من ال  ،إٔب قولو، لئبل يغَب ُّمكيلتفت  ،عرفها ٩بن يقلد ُب ذلك

ا ٯبوز تقليده، كليس السَب ىنا ٗبرغب فيو كال مباح. على ىذا اجتمع رأم األمة قدٲبن 
 .-كما تقدـ- (ّ)اكحديثن 

 ؛لو قاؿ العآب ١بماعة: ال تسمعوا ا٢بديث من فبلف: "كقاؿ اإلماـ النوكم 
ال ٰبسن الفتول ٓب ترد شهادتو؛ ألف ىذا نصح أك ال تستفتوا منو فإنو  ،فإنو ٱبلط

                                                

(، الفواكو الدكا٘ب على رسالة ُِْ -َِْ/ُّ(، كانظر: الذخّبة )َِٖ-َِٕ/ْالفركؽ، للقراُب ) (ُ)
 (.ِٓٗ/ِابن أيب زيد القّبكا٘ب )

  (.َُٕ/ُ(، غذاء األلباب )ِْْ/ُانظر: اآلداب الشرعية، البن مفلح ) (ِ)
 (.ُْٖ/ٖ(، منح ا١بليل شرح ٨بتصر خليل )ُْٔ/ٔر خليل )انظر: مواىب ا١بليل ُب شرح ٨بتص( ّ)
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كليس ىذا بعداكة كال غيبة إف كاف يقولو ٤بن  :قاؿ، ك (ُ)(األـ)للناس، نص عليو ُب 
 .(ِ)"ٱباؼ أف يتبعو كٱبطئ باتباعو

 ،اعلم أف الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي ال ٲبكن الوصوؿ إليو إال ُّاكقاؿ: "
 كىو ستة أسباب:

وز للمظلـو أف يتظلم إٔب السلطاف كالقاضي كغّبٮبا ٩بن لو فيج ،: التظلماألوؿ
 فيقوؿ: ظلمِب فبلف بكذا. ،أك قدرة على إنصافو من ظا٤بو ،كالية

فيقوؿ ٤بن يرجو  ،كرد العاصي إٔب الصواب ،: االستعانة على تغيّب ا٤بنكرالثاني
 :قصودهكيكوف م ،فازجره عنو ك٫بو ذلك ،قدرتو على إزالة ا٤بنكر: فبلف يعمل كذا

 ا.فإف ٓب يقصد ذلك كاف حرامن  ،التوصل إٔب إزالة ا٤بنكر
أك فبلف  ،أك زكجي ،أك أخي ،فيقوؿ للمفٍب: ظلمِب أيب ،: االستفتاءالثالث

كدفع الظلم؟ ك٫بو  ،كٙبصيل حقي ،فهل لو ذلك؟ كما طريقي ُب ا٣ببلص منو ،بكذا
أك  ،تقوؿ ُب رجلكلكن األحوط كاألفضل أف يقوؿ: ما  ،فهذا جائز للحاجة ،ذلك

كمع ذلك  ،فإنو ٰبصل بو الغرض من غّب تعيْب ،كاف من أمره كذا  ،أك زكج ،شخص
 .(ّ)فالتعيْب جائز كما سنذكره ُب حديث ىند إف شاء اهلل تعأب

 كذلك من كجوه: ،: ٙبذير ا٤بسلمْب من الشر كنصيحتهمالرابع
بل  ،ا٤بسلمْب كذلك جائز بإٝباع ،منها: جرح اَّركحْب من الركاة كالشهود

 كاجب للحاجة.

                                                

 (.ِِِ/ٔانظر: األـ، لئلماـ الشافعي )( ُ)
(،  أسُب ا٤بطالب ِّٓ/َُ(، ٙبفة احملتاج )ّٖٓ/ٔ(، كانظر: مغِب احملتاج )ِّٖ/ُُركضة الطالبْب ) (ِ)

 (.ِّٓ/ُْب شرح ركض الطالب )
: إف أبا سفياف رجل شحيح مرأة أيب سفياف للنيب أهنا قالت: قالت ىند ا يعِب حديث: عائشة  (ّ)

كليس يعطيِب ما يكفيِب ككلدم إال ما أخذت منو، كىو ال يعلم؟ قاؿ: ))خذم ما يكفيك ككلدؾ 
 با٤بعركؼ(( متفق عليو.
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غّب  أك ،أك معاملتو ،أك إيداعو ،أك مشاركتو ،كمنها: ا٤بشاكرة ُب مصاىرة إنساف
الٍب فيو  ا٤بساكئبل يذكر  ،كٯبب على ا٤بشاكر أف ال ٱبفي حالو ،أك ٦باكرتو ،ذلك

 بنية النصيحة.
خاؼ أف ك  ،ا يَبدد إٔب مبتدع أك فاسق يأخذ عنو العلمكمنها: إذا رأل متفقهن 

كىذا ٩با  ،يتضرر ا٤بتفقو بذلك فعليو نصيحتو ببياف حالو بشرط أف يقصد النصيحة
كٱبيل إليو  ،كيلبس الشيطاف عليو ذلك ،يغلط فيو. كقد ٰبمل ا٤بتكلم بذلك ا٢بسد

 أنو نصيحة فليتفطن لذلك.
ا ٥با، يكوف صا٢بن  يقـو ُّا على كجهها، إما بأف ال كمنها: أف يكوف لو كالية ال

فيجب ذكر ذلك ٤بن لو عليو كالية  ،ك٫بو ذلك ،أك مغفبلن  ،اما بأف يكوف فاسقن كإ
 ،كال يغَب بو ،أك يعلم ذلك منو ليعاملو ٗبقتضى حالو ،كيوٕب من يصلح ،ليزيلو ؛عامة

 أك يستبدؿ بو. ،كأف يسعى ُب أف ٰبثو على االستقامة
كمصادرة  ،مركاَّاىر بشرب ا٣ب  ،ا بفسقو أك بدعتو: أف يكوف ٦باىرن الخامس

فيجوز ذكره ٗبا  ،كتوٕب األمور الباطلة ،اكجباية األمواؿ ظلمن  ،كأخذ ا٤بكس ،الناس
 إال أف يكوف ١بوازه سبب آخر ٩با ذكرناه. ،كٰبـر ذكره بغّبه من العيوب ،ٯباىر بو

 ،كاألعرج ،كاألعمش  ،ا بلقبفإذا كاف اإلنساف معركفن  ،: التعريفالسادس
كٰبـر إطبلقو على جهة  ،كغّبىم جاز تعريفهم بذلك ،وؿكاألح ،كاألعمى ،كاألصم
 كلو أمكن تعريفهم بغّب ذلك كاف أكٔب. ،التنقص

كدالئلها من األحاديث  ،كأكثرىا ٦بمع عليو ،فهذه ستة أسباب ذكرىا العلماء
 .(ُ)"الصحيحة مشهورة

كمن تصدل للتدريس، أك الوعظ كليس ىو من أيضنا: " كقاؿ اإلماـ النوكم 
كال يؤمن اغَبار الناس بو ُب تأكيل أك ٙبريف، أنكر عليو احملتسب، كشهر أمره  أىلو،

لئبل يغَب بو، كإذا رأل رجبل كاقفا مع امرأة ُب شارع يطرقو الناس، ٓب ينكر عليو، كإف  
                                                

(، شرح النوكم على ِّْ-َّْ(، كانظر: األذكار، لئلماـ النوكم )ص:ّّْ( رياض الصا٢بْب )ص:ُ)
 (.ِّ/ِ(، الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر )ُّْ -ُِْ/ُٔصحيح مسلم )
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كاف ُب طريق خاؿ، فهو موضع ريبة، فينكر كيقوؿ: كإف كانت ٧برما لك، فصنها 
 .(ُ).."عن مواقف الريب

 
، وبالمقابل االستتار بالمعصيةنظر بعين البصيرة إلى أثر ال - ٜٚ

 النظر بعين البصيرة إلى آثار من يجاىر بالمعاصي:  
 يَبتب على االستتار با٤بعصية:يَبتب على اَّاىرة با٤بعاصي ما تقدـ بيانو، ك 

كٓب عدـ إقامة العقوبة الدنيوية؛ ألف العقوبات ال ٘بب إال بعد إثباهتا. فإذا استَب ُّا 
يَبتب على ، كما كٓب ينلو أم طريق من طرؽ اإلثبات، فبل عقوبة ،كٓب يقر ُّا ،يعلنها

ْن تَِظيَم حمس: عدـ شيوع الفاحشة، قاؿ اهلل  االستتار با٤بعصية:
َ
َٚ ُُيِج٠ََّن أ ِي إِنٍّ اَّلٍّ

جْيَة َواْْلِخرَ  ٌٗ ِِف الَّ ِِل
َ
ْٗ َنَذاٌب أ ُٟ َ ٠ُٜا ل َ٘ َٚ آ ِي ةِخَظُح ِِف اَّلٍّ ٍَ ٠ُٙنَ إْ ْٗ ََل تَْهَٖ جُْذ

َ
ُٗ َوخ ُ َحْهَٖ  ىجسةِ َواّلِلٍّ

 [.ُٗ]النور:
من ارتكب معصية فاستَب ُّا فهو أقرب إٔب أف يتوب منها، فإف تاب ك 

فإف التوبة تسقط  سقطت عنو ا٤بؤاخذة، فإف كانت ا٤بعصية تتعلق ٕبق اهلل 
سَبه ُب  أكـر األكرمْب، كرٞبتو سبقت غضبو، فلذلك إذا  ا٤بؤاخذة؛ ألف اهلل

الدنيا ٓب يفضحو ُب اآلخرة. كإف كانت تتعلق ٕبق من حقوؽ العباد، كقتل كقذؼ 
ك٫بو ذلك، فإف من شركط التوبة فيها أداء ىذه ا٢بقوؽ ألصحاُّا، أك عفو أصحاُّا 
عنها، كلذلك كجب على من استَب با٤بعصية ا٤بتعلقة ٕبق آدمي أف يؤدم ىذا ا٢بق 

 .(ِ)لصاحبو"
 

  

                                                

(، أسُب ا٤بطالب ُب ُُ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُِٖ/ٗ(، كانظر: ٙبفة احملتاج )ُِٖ/َُركضة الطالبْب ) (ُ)
 (.ُِ(، غاية البياف شرح زبد ابن رسبلف )ص:ُٕٗ/ ْشرح ركض الطالب )

 (.ُِٖ/ ّا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ) (ِ)
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ىر بالمعاصي حتى الحدود الرادعة في حقّْ من يجاتطبيق  - ٓٛ

 :، ويعسر العالجيعظم األثرف ،ال يتفشى الخطر
؛ ئقة بوكإنزاؿ العقوبة البل   ،ا١بهر با٤بعاصي يستوجب ردع اَّتمع للمجاىرإف  

كتردع  ،إف أعظم ما يردع ا٤بتمادم ُب الفساد كاإلفساد ىو تطبيق ا٢بدكد الٍب تقوموف
 ينحصر ا٣بطر، كيقل الضرر.غّبه، كبذلك 
ْٗ حمس: قاؿ اهلل  ُخْذُز

ْ
ةٍ َوََل دَأ ِ٘ةاََح َجْلَ ة  َٙ ُٟ وا ُكٍّ َواِخٍد ِْٜ٘ اِِن ٌَةْجِلُ اجَِيُح َوالزٍّ الزٍّ

ة ـَ ة  َٙ ُٟ ْد َنَذاَب َٟ ِ َواِْل٠َِْم اْْلِخرِ َوْٕحَْظ ٠َُِٜ٘ن ثِةّلِلٍّ ْٗ دُْؤ ْٜذُ ُْ ِ إِْن  ِٚ اّلِلٍّ ٌٌَح ِِف دِي
ْ
ة َرأ َٙ ِٟ ِ َٚ ث ِ٘ ٌح  ٍَ ِ ن

ِِٜ٘يَ  ْؤ ُٙ ْ أم: لتحضره؛ زيادةن ُب الت نكيًل؛ فإف  الت فضيحى قد يينكٍّلي أكثرى  ،[ِ]النور: ىجسال
٩ب ا يينكلُّ الت عذيبي 

(ُ). 
اَّاىر بفسقو الذم ال يستَب من أحد ٯبوز ذكره بفسقو الذم جاىر بو، إذا  ك 

ن ذكره لغّب ذلك فإنو كاف ُب ذكره بو مصلحة أك دفع مفسدة، كٯبب أف ٰبذر م
ىذا ُب األفراد، كمثلها األمم، فاألمة الٍب تقـو باألمر  من الغيبة كإذاعة الفاحشة.

با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كتضرب على يد سفهائها كأىل الفساد منها، كهتجرىم 
كتنبذىم من ٦بتمعها تسلم من الشركر كالببليا، كتقل أك تنعدـ منها ا٤بفاسد 

كاألمة الٍب تسكت عن سفهائها كأىل الشر من كربائها، كتدعهم  كا٤بنكرات،
يتجاىركف فيها بالفواحش كالقبائح ىي أمة ىالكة، متحملة جريرة اَّاىرة، با٤بعاصي، 

 .(ِ)با٥ببلؾ ُب الدين كالعذاب ُب اآلخرة
 

  

                                                

 (.ِِٖ/ٗ(، ركح ا٤بعا٘ب )ُٔٓ/ٔ(، تفسّب أيب السعود )ٖٗ/ْيضاكم )انظر: تفسّب الب (ُ)
 (. ُِٓ -٦ُِّبالس التذكّب، البن باديس )ص: (ِ)
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أف يعقد العـز على ترؾ المعاصي، وأف يمسي على نية  - ٔٛ
 صالحة:صالحة، وأف يصبح على نية 

فمن أنفع األسباب الٍب ٘بنب اإلنساف خطر الذنوب كا٤بعاصي كالعقاب ُب 
دي  اآلخرة: أف ٯبلس ا٤برء عندما يريدي النوـى هلل تعأب ساعةن ٰباسبي نفسو فيها، ٍب ٯبدٍّ
ـي على تلك التوبة، كيعـز أف ال يعاكدى الذ نبى إذا  توبةن بينو كبْب اهلل تعأب، فينا

ىذا كل  ليلة، فإذا ماتى من ليلتو مات على توبة، كإف استيقظى  استيقظ، كيفعلي 
استقبلى يومىو بنيةو صا٢بة. كليس للعبد أنفع من ىذه النومة، كال سيما إذا أكثرى من 
، فمن أراد اهلل تعأب بو خّبنا كف قو  ذكًر اهلل تعأب، كاستعملى السنن الواردة قبل النـو

 لذلك.  
ذنب ٗبنزلة شرب السم، كالتوبة ترياقو كدكاؤه، كالطاعة : "القاؿ ابن القيم 
 .(ُ)ىي الصحة كالعافية"

 
 :وإخالص العمل لو مراقبة اهلل  - ٕٛ

حسن عملو. كقد قيل: "شجرة ا٤بعرفة تيٍسقىى ٗباء الفكرة  فمن راقب اهلل 
كشجرة الغفلة تسقى ٗباء ا١بهل، كشجرة التوبة تسقى ٗباء الندامة، كشجرة احملبة 
تسقى ٗباء اإلنفاؽ كا٤بوافقة كاإليثار، كمٌب طىًمٍعتى ُب ا٤بعرفة كٓب ٙبيًٍكٍم قبلها مدارج 
اإلرادة فأنت ُب جهل، كمٌب ما طلبت اإلرادة قبل تصحيح مقاـ التوبة فأنت ُب غفلة 

 .(ِ)٩با تطلبو"
 

 البيئة الصالحة في البيت والحي والمدرسة والمسجد.  - ٖٛ
  

                                                

 (.َّْ/ُ( مدارج السالكْب )ُ)
 (.   ُِْ/ُّ( قالو أبو العباس بن مسركؽ كما ُب )حلية األكلياء(، أليب نعيم )ِ)
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 الهوى والشيطاف.مجاىدة النفس و  - ٗٛ
 

 أف يحذر السالك خطوات الشيطاف وتزينو للمعاصي. - ٘ٛ
 

ى من ، وما يترتب علواإلفساد أف يتفكر في آثار المعصية  - ٙٛ
 في اآلخرة.آثار في الدنيا، وعقاب 

 
أف يتخير العالج المناسب لكل ما يعتلج في نفسو من  - ٚٛ

فع إلى سلوؾ طريق ، والدواات الشهوة، والبواعث على المعصيةمحفز 
  الفساد.
 

 الوعي والتبصر بآثار البطالة الهدامة على الفرد والمجتمع: -ٛٛ
 ٫براؼاالانتشار البطالة ُب اَّتمع من العوامل األساسية الٍب تؤدم إٔب إف  

كالضياع؛ فإف  ترؾ العمل ىو الذم يوجد الفراغ، كالفراغ ٯبعل اإلنساف كالريشة ُب 
ذبيو األىواء كالشهوات، كتتقاذفو أمواج الشبهات، فيميل عن ا٢بق، مهبٍّ الريح، تتجا

 كيقع ُب شراًؾ ا٤بضلْب.
 : الغزإبكقد حذ ر العلماء من البطالة كآثارىا، كما يفضي إليها. قاؿ اإلماـ 

كاالشتغاؿ بتزكيتها، كهتذيب  اعلم أف بعض من غلبت البطالة عليهم ٦باىدة النفس،"
 .(ُ)"خبلؽ ال يتصور تغيّبىا استثقل ، كزعم أف الطبع ال يتغّبفزعم أف األ أخبلقها.

                                                

 (.ٓٓ/ّ( إحياء علـو الدين )ُ)
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، ُب شٌب ا٤بيادينكمن آثار البطالة: ضعف االقتصاد، كانتشار ا١بهل كالتخلف 
حيث يقل ا١بادكف ُب العلم كالعمل، كيكثر أىل البطالة الذين ال ينتجوف، 

 .يستهلكوف كيستنزفوف الثركاتك 
 

 غتناـ الوقت في العمل الصالح:السعي في طلب الرزؽ، وا - ٜٛ
كمن كسائل الوقاية من البطالة كأخطارىا: السعي ُب طلب الرزؽ، كاغتناـ 

 الوقت ُب العمل الصاّب.
بطلب الرزؽ كاالكتساب، كهنى عن العجز كالتكاسل كتعطيل  اهلل أمر كقد 
رَْض َذل٠ًَُل ٌَةمْ حمس :فقاؿ   األسباب،

َ
ُٗ اْْل َٔ َُٕس ِي َجَه ٠َ اَّلٍّ ة ُٞ َٟ ِ َٜةِْج َ٘ ُظ٠ا ِِف 

ْٚ رِزُِِْٝ  ِ٘ الذم سخر لكم األرض كذللها لكم، فجعلها  ، أم: ىو[ُٓ]ا٤بلك: ىجسَوُُك٠ُا 
 ؛ة ساكنة، ال ٛبيد كال تضطرب ٗبا جعل فيها من ا١بباؿ، كأكجد فيها من العيوفقار  

أنعامكم كزركعكم كٜباركم، كسلك فيها السبل، فسافركا حيث شئتم  يلسقيكم كسق
قطارىا، كترددكا َب أرجائها، ألنواع ا٤بكاسب كالتجارات، ككلوا ٩با أكجده لكم من أ

 .فيها بفضلو من كاسع األرزاؽ
والذي نفسي بيده ألف يأخذ أحدكم حبلو، فيحتطب على كُب ا٢بديث: ))

 .(ُ)((ظهره خير لو من أف يأتي رجال، فيسألو أعطاه أو منعو
 ،ا منهاا دكره ُب ا٢بياة، آخذن  مؤدين ا عامبلن دحن  كااإلسبلـ ال يعرؼ ا٤بؤمن إال  إف  

. األرض ُب من بِب آدـ حْب جعلهم خلفاء  ا ٤با أراده اهللا ٥با، مستجيبن معطين 
ةحمس :يقوؿ اهلل  َٟ ْٗ ذِي َرُك َٙ رِْض َواْشذَْه

َ
َٚ اْْل ِ٘  ْٗ ُز

َ
نَْظأ

َ
٠َ خ نو إ :لم يقلف [..ُٔ]ىود: ىجسُٞ
كأكدع فيو الثركات كا٣بّبات  ،لكوفخلق ىذا ا  كلكنوعىم رى األرض  لكم، 

بإصبلحها كاكتشاًؼ ما فيها من ا٣بّبات، ، ة األرضكحث هم على عمار  كاإلمكانات،
كذلك ال يكوف إال  بالتقدـ العلمي، كالعمل ماء فيها، كإشاعة ا٢بياة كالن   ،كإحيائها

                                                

 [.َُِْ[، مسلم ]ِّْٕ، َِْٕ، َُْٖ، ُُْٕ، َُْٕ]( صحيح البخارم ُ)
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يعمل البعض، بل ٯبوز أف ف. (ُ)ٗبا ٲبكنو من جهد فرد يقـو كلالدؤكب، كالتعاكف بأف 
 عليهم، فيأخذكف كال يعطوف، كيستهلكوف كال ينتجوف. فهذا ليس بلًّ خركف كى آكيظل 

 من العدؿ.
ُب ا٢بياة عالة على غّبه، كلو اقتدل بو  (ِ)ل عن الكسب كالكدحفا٤بتعطٍّ 

 ا لغّبىم من األقوياء العاملْب.ا٤بسلموف لفسدت األرض، كأمسوا عبيدن 
ذه األمة ُب ٦باالت العمل كالتقدـ العلمي؛ فإف كينبغي أف تكوف الريادة ٥ب 

 تقليد اآلخرين ىو عْب التقهقر كاال٫بطاط.
"كلقد علمتنا التجارب أف ا٤بقلدين من كل أمة، ا٤بنتحلْب أطوار غّبىا يكونوف 
فيها منافذ لتطرؽ األعداء إليها، كطبلئع ١بيوش الغالبْب، كأرباب الغزكات، ٲبهدكف 

 م األبواب، ٍب يثبتوف أقدامهم.٥بم السبل، كيفتحوف ٥ب
كتستطيعوف أف تركا مصداؽ ىذه الكلمات إذا نظرًب إٔب كاقعنا ا٤بعاصر، إٔب 
ا٤ببشرين بالنظريات الغربية الذين يريدكف أف ٯبعلوا من أمتنا مسخنا مشوىنا للفكر 

 ، أك لفكر اآلخرين.(ّ)الغريب"
حٌب كلو كانت -تنميتها كمن األحاديث الٍب فيها: ا٢بثُّ على عمارة األرض ك 

فإف  (ْ)يد أحدكم فسيلة يإف قامت الساعة وف: ))قولو  -ُب آخر أيامها
  .(ٓ)((استطاع أف ال تقـو حتى يغرسها فليغرسها

                                                

 : الطاقة.-بفتح ا١بيم كضمها-)ا١بهد(  (ُ)
 )الكىٍدح(: العمل كالسعي كالكد كالكسب. (ِ)
 (.ّّٓ( األعماؿ الكاملة، ١بماؿ الدين األفغا٘ب )ص:ّ)
ف، مثل: رغيف كرغفاف،ْ) ، كا١بمع: فيٍسبلى الواحدة: فىًسيلىة، كىي  ( "الفىًسيل: صغار النخل، كىي: الوىًدمُّ

الٍب تقطع من األيٍـّ، أك تقلع من األرض فتغرس. ك)رجل فىٍسل(: ردمء. ا٤بصباح ا٤بنّب، مادة: )فسل( 
 (. ُٗٓ/ُُ(، كانظر: لساف العرب )ّْٕ/ِ)

[، كالبخارم ُب )األدب ا٤بفرد( ُُِٔ[، كعبد بن ٞبيد ]ُُِٖٗ[، كأٞبد ]ُُِٖ( أخرجو الطيالسي ]ٓ)
[. قاؿ ا٥بيثمي ُِِٕ[، كالضياء ]ُٕٗ[، كابن األعرايب ُب )معجمو( ]َْٖٕبزار ][، كالْٕٗ]
 (: "ركاه البزار، كرجالو أثبات ثقات، لعلو أراد بقياـ الساعة: أمارهتا ". ّٔ/ْ)
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لتبقى ىذه الدار  ؛كحفر األهنار ،على غرس األشجار مبالغة ُب ا٢بثٍّ كىو 
ؾ فكما غرس لك غّبي  ، عامرة إٔب آخر أمدىا احملدكد ا٤بعدكد ا٤بعلـو عند خالقها

 .  (ُ)-صيبىابىة كإف ٓب يبق من الدنيا- لينتفعى  ؛ؾفاغرس ٤بن ٯبيء بعدى  ،فانتفعت بو
ما من مسلم يغرس )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أنس بن مالكك 

ا، فيأكل منو طير أو إنساف أو بهيمة، إال كاف لو بو ا، أو يزرع زرعً غرسً 
ما من مسلم )): قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  بر عن  جا :كُب ركاية .(ِ)((صدقة

ا إال كاف ما أكل منو لو صدقة، وما سرؽ منو لو صدقة، وما أكل يغرس غرسً 
السَُّبُع منو فهو لو صدقة، وما أكلت الطير فهو لو صدقة، وال يَػْرَزُؤُه أحد إال  

 ففيو: حثٌّ على عمارة األرض، كلو كاف ا٤بنتفع من الزرع .(ّ)((كاف لو صدقة
 البهائم لناؿ الزارع األجر.

، كالغفلة عن اآلخرة، كلكن الركوف إٔب الدنياكلكن عمارة األرض ال تعِب: 
با٢بقوؽ  الوفاءً كما تقتضيو من -ا٤بسلم يقف موقف ا٤بوازنة بْب ا٤بتطلبات الدنيوية 

ة آحمس: كبْب العمل لآلخرة، كما قاؿ اهلل  -اآلخرينى  نفسو ك٘باه ٘باه َٙ دَةَك َوابَْذِو ذِي
َّ َوََل َتجِْو  ُ إَِِلْ َٚ اّلِلٍّ ْخَص

َ
ة أ َٙ َْ  ْٚ ْخِص

َ
جَْية َوأ َٚ الَّ ِ٘  َّ اَر اْْلِخَرةَ َوََل دَجَْس َِٛػيَج ُ الٍّ اّلِلٍّ

 َٚ ِصِدي ٍْ ُٙ ْ َ ََل ُُيِتَّ ال رِْض إِنٍّ اّلِلٍّ
َ
َصةَد ِِف اْْل ٍَ  [.ٕٕ]القصص: ىجسإْ

ا يعود بالنفع كالفائدة كمن ىنا ٪بد أف اإلسبلـ دعا إٔب استثمار الوقت فيم
ا بْب توازنن كربط اإلنساف بغاياتو كمقاصدى سامية، كىو ٰبقق على الفرد كاَّتمع، 

الركحية كا٤بادية، كىو كسط بينهما، بْب الدين كالدنيا، بْب القيم كا٢باجات، بْب 
 .الغريزة كالعقل

                                                

: بقية ا٤باء -بالضم–: رقة الشوؽ كحرارتو. ك)الصُّبىابىةي( -بالفتح–(. ك)الص بىابة( َّ/ّ( فيض القدير )ُ)
 نب كغّبٮبا تبقى ُب اإلناء كالسقاء. كا٤بعُب: كإف ٓب يبق من الدنيا إال الوقت اليسّب.كالل

 [.ُّٓٓ[، مسلم ]َِِّ( صحيح البخارم ]ِ)
 أم: ال ينقصو كيأخذ منو. ()كال يرزؤه(): [. قولو ُِٓٓ( صحيح مسلم ]ّ)
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٢بياة، ليس الذم ينقطع عن العآب، كينسحب من ا اإلنساف كما أراده اهلل ك 
فبل يعمل، كيتقشف فبل يتمتع، كيتبتل فبل يتزكج، كيتعبد فبل  كيتعطلكيتفرغ للعبادة، 

..يفَب
إف العمل ىو ركح ا٢بياة يعاِب االكتئاب كاألمراض النفسية الٍب تنشأ عن 

 الفراغ، كما أنو من كسائل ا٢بفاظ على الصحة كالنشاط من خبلؿ ا٢بركة.
 .(ُ)((يهما كثير من الناس: الصحة والفراغنعمتاف مغبوف فكُب ا٢بديث: ))

ى بفضل نعمتو علينا،  ك٫بن نستعيذ باهلل " :قاؿ اإلماـ ا٤باكردم  من أف نػيٍغنبى
 . (ِ)ك٪بهل نفع إحسانو إلينا. كقد قيل ُب منثور ا٢بكم: من الفراغ تكوف الص بػٍوىةي 

أك ٦بد كقاؿ بعض البلغاء: من أمضى يومو ُب غّب حق قضاه، أك فرض أداه، 
أىثػ لىوي 

 كظلم نفسو.  ،أك علم اقتبسو، فقد عىق  يومو ،أك ٞبد حىص لىوي، أك خّب أىس سىوي  ،(ّ)
  كقاؿ بعض الشعراء:

 (ْ)كأسباب الببلء من الفراغ       لقد أىاج الفراغ عليك شغبل        
 ، بالتاجر الذم لو رأس ماؿللمكلف مثبلن  ضرب النيب " : كقاؿ الطٍّييبُّ 

 ،أف يتحرل فيمن يعاملو :فطريقو ُب ذلك ،فهو يبتغي الربح مع سبلمة رأس ا٤باؿ
كينبغي لو أف يعامل  .فالصحة كالفراغ رأس ا٤باؿ ،لئبل يغنب ؛(ٓ)كا٢بًٍذؽى  ،كيلـز الصدؽ

                                                

 [.ُِْٔ( صحيح البخارم ]ُ)
 ا يصبو صيبيوا كصبوة(، أم: ماؿ.( أم: ا٤بيل إٔب ا٥بول كا١بهل، كىو من )صبِ)
، كتىأث ل(: تىأىص ل. ّ) ( ا٤بؤثل: األصيل الشريف. كالتأثيل: التأصيل، يقاؿ: ٦بد ميؤىث له كأثيل. ك)أثل يىٍأًثلي أيثيوالن

 كمنو: ٦بد ميؤىث له، قاؿ امرؤ القيس: 
 .أمثإب ***كقد يدرؾ اَّد ا٤بؤثلكلكنما أسعى َّد مؤثل                       

 كقيل: اَّد ا٤بؤثل: ىو القدٙب.    
 (.ِٖٖ/ٔ(، كانظر: فيض القدير )ٓٓ( أدب الدنيا كالدين، للماكردم )ص:ْ)
اقنا( بكسر أك٥بما، ٓ) ( الصيب القرآف كالعمل بو إذا مهر، كبابو ضرب، ك)ًحٍذقنا( ك)ًحذى ( يقاؿ: )حىذىؽى

( بالكسر )حً  اقىةن( أيضنا بالفتح. ك)حىًذؽى (، كالصحاح، ٍٗٔذقنا( لغة فيو. ٨بتار الصحاح )ص:ك)حىذى
( ك)ا٢بىذاقةي(: مىهارةه ُب كيلٍّ شيءو. ُْٔٓ/ْللجوىرم، مادة: )حذؽ( ) (. كقاؿ ا٣بليل: ")ا٢ًبٍذؽي

ٍؽ( مصدر: حىذىؽى كحىًذؽى معنا ُب عملو فهو حاذؽ". العْب، مادة: )حذؽ( )  (.ِْ/ّك)ا٢ًبذى
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كقريب  .لّببح خّبم الدنيا كاآلخرة ؛النفس كعىديكٍّ الدين ك٦باىدةً  ،باإلٲبافً  اهلل 
ْٚ َنَذاٍب حمس :منو قوؿ اهلل  ِ٘  ْٗ ْٗ لََعَ َِتَةَرٍة ُتِْٜجيُس َُّٕس ُد

َ
ْٔ أ َٞ ٠ُٜا  َ٘ َٚ آ ِي ة اَّلٍّ َٟ حَّ

َ
يَة خ

ِِلمٍ 
َ
 ؛كمعاملة الشيطاف ،مطاكعة النفس :كعليو أف ٯبتنب .(ُ)اآليات [َُ]الصف: ىجسأ

  ((مغبوف فيهما كثير من الناس)) :لئبل يضيع رأس مالو مع الربح كقولو ُب ا٢بديث
ِ حمس :كقولو  ٠رُ َوَُٖ ُٓ ْٚ ِنَجةدَِي الظٍّ ِ٘  ٌٔ فالكثّب ُب ا٢بديث ُب مقابلة  [،ُّ]سبأ: ىجسي

 .(ِ)"القليل ُب اآلية
  ؛ة كا٤باؿباب كالصحٍّ ض، من الش  الذم ال يعو  كمن الناس من يبذؿ النفيس 

، كغرضنا تافهنا، كيضيع ليناؿ زىرة شبابو باللهو كالعبث، كغّبه يبِب نفسو،  عرضنا زائبلن
  فأين ىذا من ذاؾ؟بلو، كيعمر آخرتو..كيصنع مستق

لشغلو با٤بعاش، كقد يكوف  ؛اغن ا كال يكوف متفرٍّ قد يكوف اإلنساف صحيحن ك"
اعة فهو ا٤بغبوف، ا، فإذا اجتمعا فغلب عليو الكسل عن الط  ا كال يكوف صحيحن مستغنين 

خرة، فمن الٌدنيا مزرعة اآلخرة، كفيها الٌتجارة اٌلٍب يظهر رٕبها ُب اآل أف كٛباـ ذلك
فهو ا٤بغبوط، كمن استعملها ُب معصية اهلل  تو ُب طاعة اهلل استعمل فراغو كصح  

 قمحة يعقبها الس  غل، كالصٍّ الفراغ يعقبو الشُّ  ألف   ؛فهو ا٤بغبوف"(ّ) . 
 ، تنبيوى ((نعمتاف :الصحة والفراغ))بقولو:  إ٭با أراد " :قاؿ ابن بطاؿ 

ا٤برء ال  الصحة كالكفاية؛ ألف   على عباده ُب  أمتو على مقدار عظيم نعمة اهلل
عليو ُّما   اهللي  الدنيا، فمن أنعمى  ا مؤنة العيش ُبيًّ ا حٌب يكوف مكفيكوف فارغن 

أف اهلل تعأب  العبدي  أف يعلمى  :ما، ك٩با يستعاف بو على دفع الغنبهي فليحذر أف يغبنػى 
منهم ٥با،  ١بليلة من غّب استحقاؽو عم اخلق ا٣بلق من غّب ضركرة إليهم، كبدأىم بالنٍّ 

كضاعف ٥بم  ،ن أرزاقهمكسبلمة العقوؿ، كتضم   ،األجساـ عليهم بصحةً  فمن  

                                                

 (.ُّ( إٔب )َُ( من )ُ)
على مشكاة  وشرحُب  ، كانظر نص  ما قالو الطييب (َِّ/ُُارم، للحافظ ابن حجر )ب( فتح الِ)

 (.ُِّٕ/َُ) ا٤بصابيح )الكاشف عن حقائق السنن(
 (.َِّ/ ُُ( ا٤بصدر السابق )ّ)
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كيعتربكا ٗبا ابتدأىم بو  ،كأمرىم أف يعبدكه ،كٓب يضاعف عليهم السيئات ،ا٢بسنات
 ة طاعتهم ُبمن النعم الظاىرة كالباطنة، كيشكركه عليها بأحرؼ يسّبة، كجعل مد  

ال  ا َب جناتو ا دائمن أعمارىم، كجعل جزاءىم على ذلك خلودن  نيا منقضية بانقضاءالد
كال خطر  ،كال أذف ٠بعت ،٤بن أطاعو ٩با ال عْب رأت (ُ)مع ما ذخر ،انقضاء ٥با

من صحتو  عنو كقته   يذىبى ا أال  ىذا كاف حريًّ  ُب ظرى الن   نعمعلى قلب بشر، فمن أ
كاالعَباؼ بالتقصّب  ،، كيشكره على عظيم مواىبو و كينفقو َب طاعة ربٍّ كفراغو إال  

كغفل كسها عن التزاـ ما ذكرنا،  ،عن بلوغ كنو تأدية ذلك، فمن ٓب يكن ىكذا
كعجز عن القياـ ٗبا لزمو لربو تعأب فقد غنب أيامو،  ،سهو ك٥بو كمرت أيامو عنو ُب

 .(ِ)"كسوؼ يندـ حيث ال ينفعو الندـ
شاملة ١بميع عمره، كىذا الوقت ٩با يسأؿ عنو كلية اإلنساف عن كقتو ؤ كمس

ال تزوؿ قدما عبد يـو ))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل  :اإلنساف يـو القيامة، ففي ا٢بديث
وعن مالو من  ،وعن علمو فيم فعل فيو ،القيامة حتى يسأؿ عن عمره فيم أفناه

 .(ّ)((وعن جسمو فيم أباله ،أين اكتسبو وفيم أنفقو
وصحتك قبل  ،حياتك قبل موتك :ا قبل خمسخمسً اغتنم كُب ا٢بديث: ))

 . (ْ)((وغناؾ قبل فقرؾ ،وشبابك قبل ىرمك ،وفراغك قبل شغلك ،سقمك
                                                

( يىٍذخىري بالفتح فيهما، )ذيٍخرنا( بالضم. (ُ)  يقاؿ: )ذىخىرى
 (.ُْٕ -ُْٔ/َُ( شرح صحيح البخارم، البن بطاؿ )ِ)
[، كأبو نعيم ُب ّْْٕ[، كقاؿ: "حسن صحيح". كما أخرجو أبو يعلى ]ُِْٕ( أخرجو الَبمذم ]ّ)

 .  ( عن أيب برزة األسلمي ِِّ/َُ)ا٢بلية( )
. حديث ابن عباس: أخرجو ا٢باكم ْ) ( ا٢بديث مركم عن ابن عباس، كعن عمرك بن ميموف مرسبلن

ىيب، كما أخرجو البيهقي ُب )شعب [ كقاؿ: "صحيح على شرط الشيخْب"، ككافقو الذْٖٕٔ]
[ كقاؿ البيهقي: "ىكذا كجدتو َب كتاب: )قصر األمل(، ككذلك ركاه غّبه عن ابن ٕٕٔٗاإلٲباف( ]

)نعمتاف مغبوف فيهما  )أيب الدنيا، كىو غلط، كإ٭با ا٤بعركؼ ُّذا اإلسناد ما أخربنا...فذكر حديث: 
فعبد اهلل  ()اغتنم ٟبسنا()ًب األكؿ، يعِب: حديث: ا٢بديث. قاؿ البيهقي: كأما ا٤ب (كثّب من الناس..(

عن جعفر بن برقاف، عن زياد بن ا١براح، عن عمرك بن ميموف األكدم  بن ا٤ببارؾ إ٭با ركاه َب كتاب
. حديث عمرك بن ميموف ا٤برسل: أخرجو ابن ا٤ببارؾ ُب )الزىد( ]  =[، كابن أيب شيبةِمرسبلن
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 ،((حياتك قبل موتك)) :أشياء قبل حصوؿ ٟبسة أشياء افعل ٟبسةى  :أم
كا٢بياة  ،فإف من مات انقطع عملو ؛حياتك ما تلقى نفعو بعد موتكمن اغتنم  :يعِب

كحٌب ال  ،أجلك انقضاءقبل ينفعك ا فاعمل لنفسك خّبن  ،العملىي ميداف الدنيا 
٠ُْت َُةَل َرّبِ ارِْجُه٠ِن حمسفيهم:  تكوف من الذين قاؿ اهلل  َٙ ْ ُٗ ال ُٞ َخَد

َ
 99َخَّتٍّ إَِذا َجةَء أ

ة دََرْكُخ  َٙ ُٔ َغةِِلًة ذِي َٙ ْخ
َ
ق ندمك. [،ََُ-ٗٗ]ا٤بؤمنوف: ىجسََٕهَّّلِ أ ، كٰبًى  فيػىفيوت أمىليكى

  ،فقد ٲبنع مانع ،اغتنم العمل حاؿ الصحة :أم (قبل سقمك()وصحتك ) 
٤بن نعمة من اهلل تعأب، كىي غنيمة رإبة الصحة ك  .كمرض فتقدـ ا٤بعاد بغّب زاد

ٗبا  اغتنم فراغك :أم (()وفراغك قبل شغلك) .استعملها ُب طاعة اهلل كمرضاتو
  قبل انشغالك ٗبا يلهيك. ينفعك

، كُب سائر أعماؿ  ويقضي فراغو ُب طاعة ربٍّ أف  فينبغي على العبد ا٤بؤمن
كال يكوف من الذين يقضوف أكقاهتم ُب الشهوات  ،ا٣بّب الٍب تقربو من اهلل 
كضيعوه فيما ال ينفعهم ُب  ،خسركا كقتهمقد ، فإف ىؤالء كا٤بلذات كسائر ا٤بلهيات

كسيئات  ظيمة،ع ادينهم كدنياىم، بل إهنم مع ضياعهم ألكقاهتم الثمينة ارتكبوا آثامن 
نعمتاف مغبوف فيهما كثير من : )) رسولنا قاؿ .كا٢بسرات الندامةتعود عليهم ب

 .(ُ)((الناس: الصحة والفراغ
اغتنم الطاعة حاؿ قدرتك قبل ىجـو عجز  :أم (()وشبابك قبل ىرمك) 

فعلى ا٤بؤمن أف ييقبل على اهلل  . فتندـ على ما فرطت ُب جنب اهلل ،الكرب عليك
كذلك ُب  ،ربو فيما أمر، كيبتعد عما هنى عنو كزجر فيطيع ، شبابو كقوتوتعأب ُب

  . سيد ا٤برسلْبمقتديا ُّدم  ،أحوالوسائر ك  ،سلوكو كمعامبلتو

                                                                                                                            

(، كالقضاعي ُْٖ/ْ[، كأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )ُُِّٖ[، كالنسائي ُب )الكربل( ]ُّّْٗ]=
(: "أخرجو ابن ا٤ببارؾ ِّٓ/ُُ[، قاؿ ا٢بافظ ُب )الفتح( )َٖٗ[. كالبيهقي ُب )اآلداب( ]ِٕٗ]

ُب )الزىد( بسند صحيح من مرسل عمرك بن ميموف". كقاؿ العراقي: "إسناده حسن". كعزاه 
. ( ألٞبد ُب )الزىد( كالبيهقي عُٕٔ/ُالعجلو٘ب )  ن عمرك بن ميموف مرسبلن

 [.ُِْٔ( صحيح البخارم ]ُ)
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اغتنم التصدؽ بفضوؿ  :أم: "قاؿ العبلمة ا٤بناكم  (()وغناؾ قبل فقرؾ)
فهذه ا٣بمسة  ،(ِ)ا ُب الدنيا كاآلخرةفتصّب فقّبن  ،تفقرؾ (ُ)ض جائحةك مالك قبل عر 

  .(ّ)"ال يعرؼ قدرىا إال بعد زكا٥با
 ،الدنيا منزؿ من منازؿ السائرين إٔب اهلل تعأب" :  قاؿ حجة اإلسبلـ

كما ٓب ينتظم أمر  ،كمن ذىل عن تدبّب ا٤بنزؿ كا٤بركب ٓب يتم سفره ،كالبدف مركب
 .(ْ)"السلوؾالذم ىو  ا٤بعاش ُب الدنيا ال يتم أمر التبتل كاالنقطاع إٔب اهلل 

، -كما تقدـ-كا٢باصل أف كسائل الوقاية من البطالة: السعي ُب طلب الرزؽ 
ُب بياف خطر البطالة:   كتعلم ًحٍرفةو، كإتقافي مهنةو يتكس بي منها. يقوؿ الراغب

ل انسلخ من اإلنسانية، بل من ا٢بيوانية، كصار من جنس ا٤بوتى، ل كتبط  من تعط  "
ليسعى ُب فضيلتها، فإف فضيلة القوة  ؛ساف بالقول الثبلثكذلك أنو إ٭با خص اإلن

الشهوية تطالبو با٤بكاسب الٍب تنميو، كفضيلة القوة الغضبية تطالبو باَّاىدات الٍب 
ٙبميو، كفضيلة القوة الفكرية تطالبو بالعلـو الٍب هتديو، فحقو أف يتأمل قوتو، كيسرب 

كيتحقق أف اضطرابو سبب كصولو  ،ةقدر ما يطيقو، فيسعى ٕبسبو ٤با يفيده السعاد
من الذؿ إٔب العز، كمن الفقر إٔب الغُب، كمن الضعة إٔب الرفعة، كمن ا٣بموؿ إٔب 

فحب ا٥بوينا يكسب  ،الراحة دى قى كأف من تعود الكسل كماؿ إٔب الراحة فػى  النباىة.
كقد قيل: إف أردت أال تتعب فاتعب لئبل  تتعب، كقيل: إياؾ كالكسل  .بصى الن  
  .(ٓ)"فإنك إف كسلت ٓب تؤد حقًّا، كإف ضجرت ٓب تصرب على ا٢بق ،الضجرك 

                                                

)ا١بائحة(: ا٤بصيبة ٙبل بالرجل ُب مالو فتجتاحو كلو. ك)ُب اصطبلح الفقهاء(: ما أذىب الثمرى أك بعضىو  (ُ)
 من آفة ٠باكية. كيقاؿ: سنة جائحة: جدبة، )ج(: جوائح.

واع االبتبلء؛ كذلك ٤با ٰبقق من ا٤بصاّب، فهو كسيلة ( كقد تقدـ أف  اهلل تعأب قد جعلى ا٤باؿى من أعظم أنِ)
 كليس غاية.

 (.ُٔ/ِ( انظر: فيض القدير )ّ)
 (.ُِِ/ِ(، بريقة ٧بمودية )ُٔ/ِ(، كانظر: فيض القدير )ِّجواىر القرآف، أليب حامد الغزإب )ص: (ْ)
 (.ُِٓ/ُ(، كانظر: فيض القدير )َِٕ-ِٗٔ( الذريعة إٔب مكاـر الشريعة )ص:ٓ)
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كا٤بسلمي مسؤكؿه عن علمو ُب فقو حرفتو كمهنتو، فكلٌّ من ا٢بىداًد كالن جار 
ًح كالت اجًر كغّبىم من أصحاب ا٢بًرؼ مطالبه بتعلًُّم األحكاـ الشرعية ا٤بتعلقة  كالفبل 

صناعو أك ككالةو أك إجارةو أك ميزارعة..اْب؛ ليكوف عميليو ٗبهنتو، من بيعو أك شراءو أك است
. كالطبيبي مطالب بإتقاف مهنتو، كيلزمو كذلك تعلم فقهها  صا٢بنا، كماليو حبلالن
كآداُّا الشرعية، من بدء الكشف عن ا٤برضى، كصوالن إٔب العبلج كالدكاء، كموقف 

 غّب ذلك، ككذلك الشرع من ا٤بسائل الطبية كاإلجهاض، أك زرع األعضاء إٔب
ا٤بهندس كاحملامي كاإلعبلمي كغّبىم يلزمهم الفقو ُب ا٤بهنة؛ ليكونوا لساف حق 

ولم يعلم  من َتطَبَّبَ ))كعدؿ، كيد أمانة على حقوؽ الوطن كالناس. كُب ا٢بديث: 
  .(ُ)((فهو ضامن منو ِطبّّ 
 

 االحتراز عن مسببات البطالة: - ٜٓ
االحَباز من األسباب ا٤بفضية إليها، كالبيئة كمن كسائل الوقاية من البطالة: 

الٍب ال تشجع على النهوض كاالرتقاء، كالعبلج يكوف با٣بركج  كالسفر، كاغتناـ 
 األكقات، كصحبة أىل ا٣بّب كالفضل كالعلم كالصبلح.

 
 المبادرة إلى التحصيل وال سيما في وقت الشباب:  - ٜٔ

عمره إٔب التحصيل،  و كأكقاتى شبابى  أف يبادرى كمن كسائل الوقاية من البطالة: "
فإف كل ساعة ٛبضي من عمره ال بدؿ ٥با كال  ؛ٖبدع التسويف كالتأميل كال يغَب  

  .عوض عنها

                                                

[، كا٢باكم ّّْٖ[، كالدارقطِب ]َّْٖ[، كالنسائي ]ْٖٔٓ[، كأبو داكد ]ّْٔٔأخرجو ابن ماجو ] (ُ)
[، كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، ككافقو الذىيب، كما أخرجو: البيهقي ُب )السنن الكربل( ْْٖٕ]
[َُّٔٓ.]  
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 ،كالعوائق ا٤بانعة عن ٛباـ الطلب ،كيقطع ما يقدر عليو من العبلئق الشاغلة
 .(ُ)"فإهنا كقواطع الطريق ؛ُب التحصيل كقوة ا١بدٍّ  ،كبذؿ االجتهاد

 
 :ورسولو  صالح القلب وامتالؤه بمحبة اهلل  - ٕٜ

كامتبلؤه ٗبحبة ، صبلح القلبإف  من أىمٍّ أسباب الوقاية من آفات ىذا الداء: 
ي٠ََْم ََل حمس :اهلل قاؿ : فهي أساس االتباع كا٥بداية ؛كرسولو  اهلل 

٠َُٜن  ةٌل َوََل بَ َ٘ ُم  ٍَ ٍْٖت  88َحْٜ َِ ِ َ ث َِت اّلِلٍّ
َ
ْٚ خ َ٘ قاؿ ابن  [.ٖٗ-ٖٖ]الشعراء: ىجس89َشِٖيٍم إَِلٍّ 

فهذا ىو السليم من اآلفات الٍب تعَبم القلوب ا٤بريضة من مرض الشبهة " :القيم 
فالقلب  ،كمرض الشهوة الٍب توجب اتباع ما هتول األنفس ،الٍب توجب اتباع الظن

 .(ِ)"السليم الذم سلم من ىذا كىذا
 

الحين واألعالـ من لصَّ لف واالوقوؼ على سير وأخبار السَّ  – ٖٜ
ىذه األمة الذين جمعوا بين العلم والعمل، والخوؼ والرجاء، وكاف 

دؽ واإلخالص في العمل عندىم أبلغ من لساف القوؿ؛ لساف الصّْ 
، وأثَّرت في فلذلك المست مواعظهم النفوس، ودخلت شغاؼ القلوب

 المدعوين.
 

؛ فإف م والتقوىعن العلماء الربانيين المعروفين بالعلاألخذ  - ٜٗ
 .يورث استقامة في الفكر والسلوؾاألخذ عنهم 

                                                

 (.ٕٖبن ٝباعة )ص:ال( تذكرة السامع كا٤بتكلم، ُ)
 (.ِْْ)ص: البن القيم ،كتاب الركح (ِ)
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 ،من النوافل اإلكثاربالعبادات الظاىرة والباطنة، و االشتغاؿ  - ٜ٘
واالستعانة بو،  ،والذكر واالستغفار والدعاء، واللجوء إلى اهلل 

مما يقي السالك ؛ فإف ذلك -كما تقدـ– وحضور مجالس العلماء
 .فيو شعور المراقبة، وينمي آفات الشرود

 
اختيار األخالء واألصدقاء الصالحين الذين يذكّْروَف  - ٜٙ

والتفقو في دينو، وعلى  ،اإلنساَف كلما َغَفل، ويعينونو على طاعة اهلل 
مم أرباب العزائم والهوصحبة  ،تحري الحالؿ، واجتناب الحراـ

 :ومنافستهم في األعماؿ الصالحة
مم، كمشاركة اَّدين تبعث ُب النفس ا٥بمة، كتولد إف صحبة أرباب العزائم كا٥ب

ا٢برارة كالشوؽ؛ لتقليدىم كالتشبو ُّم ُب أخبلقهم كسلوكهم، كىي من أسباب النجاة 
 ، كتورد صاحبها  ا٤بهالك.ر ُب الص دٍّ عن ا٢بقٍّ كالرفعة، كما أف صحبة أىل الباطل تؤثٍّ 

 
نصحهم الحرص على ىداية الناس، ومحبة الخير لهم، و  - ٜٚ

يعكس سالمة الصدر، وصفاء النفس، الذي وإرشادىم، وذلك الحرص 
 وطهارة القلب، ومتانة المنهج؛  فإف المحبة أساس الدعوة إلى اهلل 

 ومنطلقها، فالدين محبة ورحمة ومعاملة.
 

البعد عن الشذوذ وما يخالف طبيعة الخلق كاللواط  - ٜٛ
ره، ووضع قوانين والسحاؽ، والتحذير من خطر ذلك الشذوذ وآثا

 صارمة للرقابة والمحاسبة.
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 تقويم انتكاس الِفَطر من خالؿ التمسك بما شرع اهلل  - ٜٜ
 من األحكاـ: 

إف من أسباب االنتكاس: الركوف إٔب العقل كحده، كاالعتداد بو مع االستغناء 
عن النقل، كذلك من أسباب الضبلؿ؛ لتفاكت العقوؿ بسبب ا٤بؤثرات، كلقصور 

  أمور ال يستقل بإدراكها. فبل بد   للعقل من الشرع لتقوٙب ذلك االنتكاس.العقل ُب
، كىو نور الوحي كالنبوة، كما قاؿ نور إ٥بي يستضيء بوكمن ىنا كانت حاجتو إٔب 

 :جٌِي حمس ُ٘ ِ ٠ٌُٛر َوكَِذةٌب  َٚ اّلِلٍّ ِ٘  ْٗ ِٚ اتٍّجََم  ?َُْد َجةءَُز َ٘  ُ ِْٟدي ثِِٝ اّلِلٍّ َح
ُٝ ُشجُ  اٍط رِْؽ٠َاَٛ ْٗ إَِل ِِصَ ِٟ ِدي ْٟ ةِت إَِل اَل٠َّرِ بِإِذِِْٛٝ َويَ َٙ ُٖ َٚ إلَّ ِ٘  ْٗ ُٟ ََلِم َويُْخرُِج َٔ الصٍّ

 [.ُٔ-ُٓ]ا٤بائدة: ىجس@ُمْصَذِِيٍم 
 رع ٓب يتبْب  رع، كالش   بالش  العقل لن يهتدم إال   اعلم أف  ":  إلماـ الغزإبقاؿ ا

ما ٓب يكن بناء، كلن يثبت  كالبناء، كلن ينفع أسٌّ   رع، كالش  فالعقل كاألسٍّ   بالعقل.إال  
عاع، كلن يغِب البصر ما ٓب رع كالشُّ ا فالعقل كالبصر، كالش  كأيضن  .ما ٓب  يكن أسٌّ  بناءه 

من خارج،  رع عقله ، فالش  عاع ما ٓب يكن بصره يكن شعاع من خارج، كلن يغِب الشُّ 
 خارج من عقبلن  رعالش   كلكوف اف.حدمن داخل، كٮبا متعاضداف، بل مت   شرعه  كالعقلي 
:  قولو ٫بو ،القرآف من موضع غّب ُب الكافر من العقل اسم تعأب اهلل سلب

ٌّٗ حمس ٌٗ  ُغ ْٗ  ُخْْمٌ  ثُْس ُٟ  قاؿ داخل من اشرعن  العقل كلكوف [.ُُٕ]البقرة: ىجسَحْه٠ُِِٖنَ  َل َذ
 ٌِْفَرةَ حمس :العقل صفة ُب  ِ ٍَِّّٕت  اّلِلٍّ َٟ  اَلٍّةَس  َذَفرَ  ا َٔ  َل ةَنَٖيْ َِ  َتجِْدي ِ  ِْلَْٖ َّ  اّلِلٍّ ِ ُٚ  َذل  اّلِي

 ُٗ ِ ّي َِ : ىجسإْ  ىجس٠ُٛرٍ  لََعَ  ٠ُٛرٌ حمس :قاؿ حدينمت   كلكوهنما .ادينن  العقلى  ىفسم   [،َّ]الرـك
 نور العقل كنور الش رع.  :أم [،ّٓ]النُّور:

ْٚ يََظةءُ حمس ٍب  قاؿ: َ٘  ِ ُ َِل٠ُرِه ِْٟدي اّلِلٍّ ا. فالش  ىجسَح رع إذا فيقد ، فجعلها نورنا كاحدن
العقل ٓب يظهر بو شيء، كصار ضائعنا ضياع الشُّعاع عند فقد نور البصر، كالعقل إذا 

 .(ُ)فيقد الش رع عجز عن أكثًر األمور، عجز العْب عند فقد النُّور"
                                                

(، كانظر تعليق الدكتور القرضاكم عليو ُب كتابو )اإلماـ الغزإب بْب ٗٓ - ٕٓ( معارج القدس )ص:ُ)
 (.ُْمادحيو كناقديو( )ص:
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كُب )اإلحياء( ييقرٍّر: أف ال غُب بالشرع عن العقل، كال بالعقل عن الشرع، "فإف 
، كالعلـو الشرعية كاألدكية، كالشخص ا٤بريض يستضرُّ بالغداء العلـو العقلية كاألغذية

مٌب فاتو الدكاء". كيينكر على مىن يظن أف العلـو العقلية ميناقضة للعلـو الشرعية، كأف 
كن، كىو ُب رأيو ظن صادر عن عمىن ُب عْب البصّبة  .(ُ)ا١بمع بينهما غّب ٩بي

 
ة في المؤمنين؛ صيانُة أعراض الناس، ومنع إشاعة الفاحش - ٓٓٔ

 ألفَّ شيوع ىذا الفعل يجرّْئ السفهاء على الخوض في أعراض الناس.
 

 أف يذود المسلم عن عرض أخيو: - ٔٓٔ
من َردَّ عن ِعْرِض قاؿ: )) عن النيب  جاء ُب ا٢بديث: عن أيب الد ٍردىاء 

 .(ِ)((أخيو َردَّ اهلل عن وجهو النَّار يـو القيامة
 

 :العالقات ىذه بين الناس، واألصل في صيانة العالقات - ٕٓٔ
 أف تكوف قائمة على المحبة واأللفة والستر، وحسن الظن.

 
-البعد عن مظاىر الظلم والتعذيب لإلنساف والحيواف   - ٖٓٔ

 .-كما تقدـ في غير موضع
  

                                                

(. كيبلحظ أف  الراغب ُب )الذريعة( يرل الشرعيات كاألغذية، كا٤بعقوالت  ُٕ/ّ( إحياء علـو الدين )ُ)
 (.َِٖكاألدكية، باعتبار آخر )ص:

[، كقاؿ: "حديث حسن". كأخرجو أيضنا: ابن أيب الدنيا ُُّٗ[، كالَبمذم ]ِّٕٔٓأٞبد ]أخرجو  (ِ)
 [.َُِٓب )الصمت( ]



                            

453 

 

 أسباب الوقاية من آفات الفساد البيئي:بياف  - ٗٓٔ
 ا٤بدرسة:العناية بنظافة البيت كالشارع كا٢بي ك  أ.

كقػػػد جػػػاء ُب ا٢بػػػديث: أف  مػػػن حػػػقٍّ الط ريػػػق عػػػدـ التسػػػبب ُب إيػػػذاء أحػػػد مػػػن 
 عػػن أيب سػػعيد ا٣بػػدرم ا٤بػػارة، ككمػػا جػػاء أف إماطػػة األذل عنػػو مػػن أعمػػاؿ الػػرب، ف

، فقػالوا: مػا لنػا بػد، إ٭بػا ىػي ((إياكم والجلػوس علػى الطرقػات))قاؿ:  عن النيب 
، ((بيػػتم إال المجػػالس، فػػأعطوا الطريػػق حقهػػافػػإذا أ))٦بالسػػنا نتحػػدث فيهػػا، قػػاؿ: 

غػػػض البصػػػر، وكػػػف األذى، ورد السػػػالـ، وأمػػػر ))قػػػالوا: كمػػػا حػػػق الطريػػػق؟ قػػػاؿ: 
 .(ُ)((بالمعروؼ، ونهي عن المنكر

كػل ُسػاَلَمى مػن النػاس عليػو )): قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ اهلل  عن أيب ىريػرة ك 
ويعػين الرجػل علػى صدقة، كل يـو تطلع فيو الشػمس، يعػدؿ بػين االثنػين صػدقة، 

دابتػػو فيحمػػل عليهػػا، أو يرفػػع عليهػػا متاعػػو صػػدقة، والكلمػػة الطيبػػة صػػدقة، وكػػل 
 .(ِ)((خطوة يخطوىا إلى الصالة صدقة، ويميط األذى عن الطريق صدقة

أو -اإليمػػاف بضػػع وسػػبعوف )): قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل   عػػن أيب ىريػػرةك 
، وأدناىػػػا إماطػػػة األذى عػػػن ال إلػػػو إال اهلل :شػػػعبة، فأفضػػػلها قػػوؿ -بضػػع وسػػػتوف

 .(ّ)((الطريق، والحياء شعبة من اإليماف
 االمتناع عن قطع األشجار النافعة، كسن القوانْب الرادعة: ب.

 ،كال ٘ببنوا ،كال تغلوا ،ال تعصوا ،أكصيكم بتقول اهلل: "الصٍّدٍّيق  كُب كصية
كال تقتلوا  ،قطعوا شجرة مثمرةكال ت ،كال ٙببسوا ُّيمة ،اكال ٙبرقوا زرعن  ،كال تغرقوا ٬ببلن 

                                                

 [.ُُِٔ، ُُِِ[، مسلم ]ِِٗٔ، ِْٓٔصحيح البخارم ] (ُ)
 [.ََُٗ[، مسلم ]ِٖٗٗصحيح البخارم ]  (ِ)
 [.ّٓصحيح  مسلم ]  (ّ)



                            

454 

 

ا حبسوا أنفسهم للذم حبسوىا كستجدكف أقوامن  ،اا صغّبن كال صبيًّ  ،اا كبّبن شيخن 
 ..إٔب غّب ذلك.(ُ).."فذركىم كما حبسوا أنفسهم لو

حٌب كلو كانت -كمن األحاديث الٍب فيها: ا٢بثُّ على عمارة األرض كتنميتها 
فإف  (ِ)يد أحدكم فسيلة ياعة وفإف قامت الس: ))قولو  -ُب آخر أيامها

  .(ّ)((استطاع أف ال تقـو حتى يغرسها فليغرسها
لتبقى ىذه الدار  ؛كحفر األهنار ،على غرس األشجار مبالغة ُب ا٢بثٍّ كىو 

ؾ فكما غرس لك غّبي  ، عامرة إٔب آخر أمدىا احملدكد ا٤بعدكد ا٤بعلـو عند خالقها
 .  (ْ)-صيبىابىة كإف ٓب يبق من الدنيا- تفعى لين ؛ؾفاغرس ٤بن ٯبيء بعدى  ،فانتفعت بو

ما من مسلم يغرس )): قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن أنس بن مالك ك 
ا، فيأكل منو طير أو إنساف أو بهيمة، إال كاف لو بو ا، أو يزرع زرعً غرسً 

  .(ٓ)((صدقة
ما من مسلم يغرس )): قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن  جابر  :كُب ركاية

ف ما أكل منو لو صدقة، وما سرؽ منو لو صدقة، وما أكل السَُّبُع منو ا إال كاغرسً 
فهو لو صدقة، وما أكلت الطير فهو لو صدقة، وال يَػْرَزُؤُه أحد إال كاف لو 

                                                

-٤ُٕبركزم، بتحقيق: شعيب األرناؤكط )ص:، أليب بكر أٞبد بن علي ا( مسند أيب بكر الصديق ُ)
(، فوائد ابن َٓ/ِ[، كأخرجو ابن عساكر )ُُُْ(، ك)ابن ز٪بويو( كما ُب )كنز العماؿ( ]ِٕ

 (.ُٔٗ/ِ[، الكامل ُب التاريخ )ْٗٓأخي ميمي الدقاؽ ]
ف، مثل: رغيف كرغفاف، الواحدةِ) ، كا١بمع: فيٍسبلى : فىًسيلىة، كىي ( "الفىًسيلي: صغار النخل، كىي: الوىًدمُّ

الٍب تقطع من األيٍـّ، أك تقلع من األرض فتغرس. ك)رجل فىٍسل(: ردمء. ا٤بصباح ا٤بنّب، مادة: )فسل( 
 (. ُٗٓ/ُُ(، كانظر: لساف العرب )ّْٕ/ِ)

[، كالبزار ْٕٗ[، كالبخارم ُب )األدب ا٤بفرد( ]ُُِٔ[، كعبد بن ٞبيد ]ُُِٖٗ( أخرجو أٞبد ]ّ)
(: " ركاه البزار، كرجالو أثبات ثقات، لعلو أراد بقياـ الساعة: أمارهتا ّٔ/ْ[. قاؿ ا٥بيثمي )َْٖٕ]

 [، كقاؿ: "إسناده صحيح".ُِْٕ[، كالضياء ]ُٕٗ".كأخرجو أيضنا: ابن األعرايب ُب )معجمو( ]
 : بقية ا٤باء-بالضم–: رقة الشوؽ كحرارتو. ك)الصُّبىابة( -بالفتح–(. ك)الص بىابة( َّ/ّ( فيض القدير )ْ)

 كاللنب كغّبٮبا تبقى ُب اإلناء كالسقاء. كا٤بعُب: كإف ٓب يبق من الدنيا إال الوقت اليسّب.
 [.ُّٓٓ[، مسلم ]َِِّ( صحيح البخارم ]ٓ)
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ففيو: حثٌّ على عمارة األرض، كلو كاف ا٤بنتفع من الزرع البهائم لناؿ  .(ُ)((صدقة
 الزارع األجر.

 :الن اس ييًظلُّ  الذم السٍّدرى قطع  التحذير منكقد جاء ُب ا٢بديث: 
ىو الشجر الذم ينبت ُب الفبلة، كيستظل بو الناس، فيتقوف بو حر   (السدر)ك

كصحابتو الكراـ رضواف  أثناء الطريق، كقد كاف الرسوؿ  الشمس، كيقيلوف ٙبتو ُب
 اهلل عليهم يستظلوف بالشجر.

ُب ذلك من اإلضرار بالناس كقد حذ رنا الشارع من قطع السدر أك إتبلفو؛ ٤با 
كالبهائم، كألنو من العبث كالظلم، كال ٱبفى ما للزرع كاألشجار من فائدة تدـك ما 

 بقيت حية.     
من : ))قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن عبد اهلل بن حبشي  :جاء ُب ا٢بديث

 . (ِ)((قطع ِسْدرًَة َصوََّب اهلل رأسو في النار
إف الذين يَػْقَطُعوَف السّْْدَر : ))هلل قالت: قاؿ رسوؿ ا كعن عائشة 

 . (ّ)((ُيَصبُّوَف في النار على وجوىهم َصبِّا
عن معُب ىذا ا٢بديث فقاؿ: "ىذا ا٢بديث ٨بتصر، يعِب:  كسئل أبو داكد 

من قطع سدرة ُب فبلة يستظل ُّا ابن السبيل، كالبهائم، عبثنا، كظلمنا بغّب حق 
 النار"اىػ.يكوف لو فيها، صوب اهلل رأسو ُب 

 عدـ تلويث ا٤بياه، كسن القوانْب الرادعة:  ج.

                                                

 أم: ال ينقصو كيأخذ منو. ()كال يرزؤه(): [. قولو ُِٓٓ( صحيح مسلم ]ُ)
(: "ركاه الطربا٘ب ِْٖ/ ّا٥بيثمي )[، قاؿ ُِْْ[،. كالطربا٘ب ُب )األكسط( ]ِّٗٓأخرجو أبو داكد ] (ِ)

 [.ُِٓ[، كالضياء ]ُُُٖٕٓب )األكسط(، كرجالو ثقات". كأخرجو أيضنا: البيهقي ]
(: "ركاه الطربا٘ب ُب )األكسط(، كرجالو ُُٓ/ٖ[، قاؿ ا٥بيثمي )ُٓٔٓ( أخرجو الطربا٘ب ُب )األكسط( ]ّ)

 [.ُُّْٓكلهم ثقات". كأخرجو أيضنا: البيهقي ]
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عن   عن أيب ىريرةكقد جاء ُب ا٢بديث: النهي عن تلويث ا٤بياه، كما صح  
اِئم الذي ال َيْجِري، ثم يَػْغَتِسُل  فيال يَػُبوَلنَّ َأَحدُُكْم )) قاؿ:أنو  النيب  الماء الدَّ

 . (ُ)((فيو
 . (ِ)((نهى أف يُػَباَؿ في الماِء الرَّاِكد))أنو  عن رسوؿ اهلل   عن جابرو ك 

 االمتناع عن اإلسراؼ ُب كل شيء كال سيما ُب استهبلؾ ا٤بياه. د.
 العناية بطهارة ا١بسد كالثياب. ىػ.
 ا٢بد من انتشار األمراض السارية كاٚباذ أسباب الوقاية ا٤بناسبة.  ك.
أك ٙبميلو فوؽ  ،تعذيبوأك  ،كعدـ ظلمو كاإلحساف إليو، الرفق با٢بيواف ز.

 .-كما تقدـ– أك ٘بويعو ،طاقتو
البصّبة التامة بفضل اإلحساف إٔب ا٢بيواف، كبعاقبة تعذيب ا٢بيواف كالقسوة  ح.

 .-كما تقدـ–عليو 
 البصّبة التامة  بأف عآب ا٢بيواف لو خصائصو كطبائعو كشعوره. طػ.
 .اإلحساف ُب قتل ما ٯبوز قتلو من الناس كالدكاب م.

 .االحَباز عن قتل ا٢بيوانات إال الصائل منها كا٤بؤذم ؾ.

سن قوانْب رادعة تلـز مالك ا٢بيواف بالنفقة عليو كرعايتو، كتعاقب من  ؿ.
 يعذٍّب ا٢بيواف، كيسيء كيعتدم.

يتعْب كجود متخصصْب ُب الطب البيطرم، كمستشفيات ككحدات تعُب  ـ.
 .-كما تقدـ– ٗبعا١بة ما يصيب ا٢بيواف من أمراض

 

 

                  
 

                                                

 [.ِِٖ[، مسلم ]ِّٗخارم ]صحيح الب (ُ)
 [.ُِٖصحيح مسلم ] (ِ)
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            ع والمصادر المراج 

، للسيوطي، ٙبقيق: د. عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف، د. عبد الرقيب صاّب لقراء النقايةإٛباـ الدراية  .ُ
 ىػ[. ُّْٕالشامي، كفضيلة الشيخ مصطفى ٧بمود سليخ، دار الضياء، الكويت ]

 ػ[.ىػُّٖٖ] ة ا١بزائريةدار كمكتبة الشرك، آثار ابن باديس .ِ
 ىػػ[.ُِْْ] بّبكت العلمية، الكتب دار العريب، بن بكر ، أليبأحكاـ القرآف .ّ
 ػ[.ىَُْٓ] دار الكتب العلمية، بّبكت، ِ، ط:لكيا ا٥براسي الشافعي، لأحكاـ القرآف .ْ
 ، دار ا٤بعرفة، بّبكت.أليب حامد الغزإبإحياء علـو الدين،  .ٓ
 ىػػ[.ُِْٔبّبكت ] اإلسبلمية، البشائر ، داريب بكر ا٤برُّكذمأخبار الشيوخ كأخبلقهم، أل .ٔ
 ىػػ[.ُّٔٓاالختيار لتعليل ا٤بختار، لعبد اهلل بن ٧بمود ا٤بوصلي ا٢بنفي مطبعة ا٢بليب، القاىرة  ] .ٕ
، ط: .ٖ  ىػػ[.ُّٗٗ،  دار اآلفاؽ ا١بديدة، بّبكت ]ِاألخبلؽ كالسّب ُب مداكاة النفوس، البن حـز
 .عآب الكتب ،بن مفلح، الا٤بنح ا٤برعيةاآلداب الشرعية ك  .ٗ

 [.َُْٖ] دمشق  ،دار الفكر ،النوكم، لئلماـ آداب الفتول كا٤بفٍب كا٤بستفٍب .َُ
 [.ـُٖٔٗ] بدكف طبعة، دار مكتبة ا٢بياة ،ا٢بسن ا٤باكردم ، أليبأدب الدنيا كالدين .ُُ
 ػ[.ىػُُْٗ]لبناف  ،دار ابن حـز ،لشوكا٘ب، لبر أدب الطلب كمنتهى األ .ُِ
 ػ[. ىػُِّْ] ا٤بدينة ا٤بنورة ،مكتبة العلـو كا٢بكم، بن الصبلح، الب ا٤بفٍب كا٤بستفٍبأد .ُّ
 .ىػػ[ُُْْاألذكار، لئلماـ النوكم، دار الفكر، بّبكت ] .ُْ
 ىػػ[ُِّّإرشاد السارم لشرح صحيح البخارم، ألٞبد بن ٧بمد القسطبل٘ب، ا٤بطبعة األمّبية، مصر ] .ُٓ
  ػ[.ىػُُْٗ] دار الكتاب العريب  ،كا٘ب٧بمد بن علي الشو ، إرشاد الفحوؿ .ُٔ
 ػ[.ىػَُِْ] دار ابن ا١بوزم، صاّب الفوزافل ،اإلرشاد إٔب صحيح االعتقاد .ُٕ
 ىػػ[.ُُْٗ، دار الكتب العلمية، بّبكت ]ُأساس الببلغة، للز٨بشرم، ط:  .ُٖ
 ىػػ[.ُُِْاالستذكار، البن عبد الرب، دار الكتب العلمية، بّبكت ] .ُٗ
 .مصر ،مكتبة القرآف للنشر كالتوزيع، القاىرة ،حامد الغزإب يب، ألأصناؼ ا٤بغركرين .َِ
 ىػػ[.ُُْٖ] الفكر ، دارإعانة الطالبْب على حل ألفاظ فتح ا٤بعْب، للدمياطي .ُِ
 ىػػ[.ُُِْ،  دار ابن عفاف، السعودية ]للشاطيب االعتصاـ، .ِِ
 ىػ[.ُُُْ] يّبكت العلمية، الكتب دار العا٤بْب، البن القيم،  رب عن ا٤بوقعْب إعبلـ .ِّ
 مكتبة فرقد ،ا٤بكتب اإلسبلمي، بّبكت، لبناف، البن القيم، إغاثة اللهفاف ُب حكم طبلؽ الغضباف .ِْ

 ػ[.ىَُْٖ] ا٣با٘ب، الرياض، ا٤بملكة العربية السعودية
 الرياض. ا٤بعارؼ، مكتبة ا١بوزية، قيم الشيطاف، البن مصايد من اللهفاف إغاثة .ِٓ
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 ىػ[.ُّّْ، دار الوفاء للطباعة، مصر، ا٤بنصورة ]د ٧بمد نوحدكتور السي، للآفات على الطريق .ِٔ
 ػ[.ىػُِْْ]دار الكتب العلمية، بّبكت ، للغزإب، االقتصاد ُب االعتقاد .ِٕ
 اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع، للخطيب الشربيِب، دار الفكر، بّبكت. .ِٖ
ي، ٍب الصا٢بي، دار ا٤بعرفة، اإلقناع ُب فقو اإلماـ أٞبد بن حنبل، ٤بوسى بن أٞبد ا٢بجاكم ا٤بقدس  .ِٗ

 بّبكت.
 ػ[.ىػَُُْ] بّبكت ،دار الكتب العلمية، للسيوطي، اإلكليل ُب استنباط التنزيل .َّ
، للقاضي عياض، ٙبقيق: األستاذ الدكتور ٰبٓب إ٠باعيل، دار الوفاء، صحيح مسلم بفوائدإكماؿ ا٤بعلم  .ُّ

 ىػ[.ُُْٗا٤بنصورة، مصر ]
 ىػػ[.ُّٕٗالقاىرة/تونس ] العتيقة، ا٤بكتبة َباث،ال دار للقاضي عياض، اإل٤باع، .ِّ
 ىػػ[.ُُْٓاإليضاح لقوانْب االصطبلح ُب ا١بدؿ كا٤بناظرة، البن ا١بوزم، مكتبة مدبوٕب، القاىرة ] .ّّ
 ىػػ[.ُُْٓاإليضاح لقوانْب االصطبلح ُب ا١بدؿ كا٤بناظرة، البن ا١بوزم، مكتبة مدبوٕب، القاىرة ] .ّْ
 بّبكت. ا٤بعرفة، دار ا٤بالكي، بالفبل٘ب ا٤بعركؼ العمرم ٧بمد بن لصاّب األبصار، أكٕب ٮبم إيقاظ .ّٓ
 .القاىرة ،دار ا٥بدل ،يب شامةأل ،الباعث على إنكار البدع كا٢بوادث .ّٔ
 .ىػػػ[ُِْٕٓبر الدموع، البن ا١بوزم، دار الفجر للَباث ] .ّٕ
 بدكف تاريخ. ،  دار الكتاب اإلسبلمي،ِالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، البن ٪بيم، ط:  .ّٖ
 ىػػ[.ُُْْ، دار الكتيب ]ُالبحر احمليط ُب أصوؿ الفقو، للزركشي، ط: .ّٗ
 ىػػ[.ُُْْالكتيب ] ، دارالبحر احمليط، للزركشي .َْ
 ػ[.ىػُُّْ] مكتبة مدبوٕب، القاىرة، حامد الغزإب ، أليببداية ا٥بداية .ُْ
 ىػ[.َُْٖالعريب ] الَباث إحياء دار كثّب، كالنهاية، البن البداية .ِْ
 .دار الكتاب العريب، بّبكت ،قيمالبن ، البدائع الفوائد .ّْ
 ىػ[.ُُْٗ، دار الوطن، الرياض ]ُالرب كالصلة، أليب عبد اهلل ا٤بركزم، ط:  .ْْ
 ىػػػ[.ُّْٖبريقة ٧بمودية، أليب سعيد ٧بمد بن ٧بمد بن مصطفى ا٣بادمي ا٢بنفي،  مطبعة ا٢بليب ] .ْٓ
١بنة ، كف اإلسبلميةؤ اَّلس األعلى للش م،لفّبكزآباد، لبصائر ذكم التمييز ُب لطائف الكتاب العزيز .ْٔ

 ػ[.ىػُّّٗ] إحياء الَباث اإلسبلمي، القاىرة
،  دار ا٤بنهاج، جدة ُالبياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي، أليب ا٢بسْب ٰبٓب بن أيب ا٣بّب العمرا٘ب، ط: .ْٕ

 ىػػ[.ُُِْ]
 ػ[.ىػُُّْ] كتاب العريب، بّبكتدار ال، للذىيب، تاريخ اإلسبلـ ككفيات ا٤بشاىّب كاألعبلـ .ْٖ
 ىػ[.ُّْٓ]القاىرة ، دار الفكر العريبأبو زىرة،  ، ٧بمدتاريخ ا١بدؿ .ْٗ
 .دائرة ا٤بعارؼ العثمانية، حيدر آباد، مد بن إ٠باعيل البخارم، حملالتاريخ الكبّب .َٓ
 ىػ[.ُِِْبّبكت ] اإلسبلمي، الغرب دار  البغدادم تاريخ بغداد، للخطيب .ُٓ
 ىػػ[.ُُْٓ] الفكر دار عساكر، بنال دمشق، تاريخ .ِٓ
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 تأكيل مشكل القرآف، البن قتيبة الدينورم، دار الكتب العلمية، بّبكت. .ّٓ
 ػ[.ىُُْْ]بّبكت  ،دار ابن حـز ،لنوكمل التبياف ُب آداب ٞبلة القرآف، .ْٓ
 ىػػ[.ُُّّ، ا٤بطبعة الكربل األمّبية، بوالؽ، القاىرة ]ُتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي، ط: .ٓٓ
 ىػ[.َُْٖ، دار القلم، دمشق ]ُٙبرير ألفاظ التنبيو، لئلماـ النوكم، ط: .ٔٓ
 ػ[.ىػُْٖٗ]الدار التونسية  ،مد الطاىر بن عاشور، حملالتحرير كالتنوير .ٕٓ
 ىػ[.َُْٔ، دار حراء، مكة ا٤بكرمة ]ُٙبفة احملتاج إٔب أدلة ا٤بنهاج ، البن ا٤بلقن، ط: .ٖٓ
 ىػػ[.ُّٕٓطبعة ] بدكف الكربل، التجارية ا٥بيتمي، ا٤بكتبة حجر بنا٤بنهاج، ال شرح ُب احملتاج ٙبفة .ٗٓ
 ىػػ[.ُُّٗ] دمشق ،مكتبة دار البياف، البن القيم، ٙبفة ا٤بودكد بأحكاـ ا٤بولود .َٔ
 [.ىػُُْٗ] بّبكت ،العلمية الكتب دار، لذىيب، لا٢بفاظ تذكرة .ُٔ
 ىػػ[.ُُْٕت ]بّبك  صادر، دار ٞبدكف، بن ا٢بسن بن ا٢بمدكنية، حملمد التذكرة .ِٔ
تذكرة السامع كا٤بتكلم ُب أدب العآب كا٤بتعلم، للقاضي بدر الدين ٧بمد بن إبراىيم ابن ٝباعة الكنا٘ب  .ّٔ

 ىػػ[.ُّّْالشافعي، دار البشائر اإلسبلمية، بّبكت ]
 ىػ[.ُِْٓ، دار البشائر، دمشق ]ُالتذكرة الفخرية، للصاحب ُّاء الدين اإلربلي، ط  .ْٔ
 ىػ[.َُْٔ، دار ا٤بعرفة، بّبكت ]البن ا١بوزم ،التذكرة ُب الوعظ .ٓٔ
 ىػ[.ُُْٕالَبغيب كالَبىيب، للمنذرم، دار الكتب العلمية، بّبكت ] .ٔٔ
 .ىػػ[َُّْالتعريفات، للجرجا٘ب، دار الكتب العلمية، بّبكت ] .ٕٔ
 ىػ[.َُْٓ] األردف/بّبكت، عماف ،ا٤بكتب اإلسبلمي، دار عمار ،بن حجرالتغليق التعليق،  .ٖٔ
 ىػ[.ُُْٗمكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض ] ،حاًب أىب ابن تفسّب .ٗٔ
 ػ[.ىػُُْٔ] بّبكت ،دار الكتب العلمية ،تفسّب ابن باديس .َٕ
 [.ىػُُْٗ] بّبكت ، الطبعة األكٔب، دار الكتب العلمية(، اللباب ُب علـو الكتابتفسّب ابن عادؿ ) .ُٕ
 ىػ[.ُُّْع دار الكتب العلمية، بّبكت ]تفسّب ابن عطية )احملرر الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز(، طب .ِٕ
 ىػ[.َُّْ] ا٤بملكة العربية السعودية ،جامعة أـ القرل ،تفسّب ابن فورؾ .ّٕ
 .بّبكت، دار إحياء الَباث العريب(، إرشاد العقل السليم إٔب مزايا القرآف الكرٙبتفسّب أيب السعود ) .ْٕ
 ػ[.ػىَُِْ] بّبكت ،دار الفكر ،حيافأليب  ،احمليط البحر تفسّب .ٕٓ
 ػ[.ىػَُِْ] بّبكت، دار إحياء الَباث العريب (،معآب التنزيل ُب تفسّب القرآف)تفسّب البغوم  .ٕٔ
 [.ىػُُْٓ] بّبكت ،العلمية الكتب دار(، الدرر نظمتفسّب البقاعي ) .ٕٕ
 [.ُُْٔ] بّبكت، دار الفكر، تفسّب البيضاكم .ٖٕ
 .بّبكت، ألعلمي للمطبوعاتمؤسسة ا(، ا١بواىر ا٢بساف ُب تفسّب القرآفتفسّب الثعاليب ) .ٕٗ
 ىػ[.ُِِْ]دار إحياء الَباث العريب، بّبكت (، الكشف كالبياف عن تفسّب القرآف)الثعليب تفسّب  .َٖ
دار الكتب العلمية، بّبكت ، ُ، ط:عبد اهلل سفياف بن سعيد الثورم الكوُب ، أليبتفسّب الثورم .ُٖ

 ػ[.ىػَُّْ]
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 ػ[.ىػُِْٓ] دار الثريا للنشر كالتوزيع، الرياض، ْب٧بمد بن صاّب العثيم، ا٢بديدك تفسّب ا٢بجرات  .ِٖ
،  ُ، ط:ّ، ِىػػ[، جزء:َُِْ، كلية اآلداب، جامعة طنطا ]ُ، ط:ُتفسّب الراغب األصفها٘ب، جزء: .ّٖ

 ىػػ[.ُِِْ، كلية الدعوة كأصوؿ الدين،  جامعة أـ القرل ]ُ، ط:ٓ، ْىػػ[، جزء:ُِْْدار الوطن، الرياض ]
 [.ىػَُْٕ] بّبكت ،دار الكتاب العريب (،الكشاؼ)الز٨بشرم تفسّب  .ْٖ
 [.ُّٗٗ] بّبكت، دار الفكر(، الدر ا٤بنثورتفسّب السيوطي ) .ٖٓ
 ػ[.ىػَُِْ] مؤسسة الرسالة(، جامع البياف ُب تأكيل القرآف)تفسّب الطربم  .ٖٔ
 ػ[.ىػُُْٖ] بّبكت ،دار الكتب العلميوتفسّب القا٠بي )٧باسن التأكيل(،  .ٕٖ
 ػ[.ىػَُِْ] دار طيبة للنشر كالتوزيع ،بن كثّب، التفسّب القرآف العظيم .ٖٖ
 .القاىرة ،دار الفكر العريب، عبد الكرٙب ا٣بطيب، لالتفسّب القرآ٘ب للقرآف .ٖٗ
 [.ُِّٕ] القاىرة ،دار الشعب(، ا١بامع ألحكاـ القرآفتفسّب القرطيب ) .َٗ
 .مصر ،ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب(، لطائف اإلشارات )تفسّب القشّبم  .ُٗ
سّب الكبّب )مفاتيح الغيب(، لفخر الدين الرازم، دار إحياء الَباث العريب، بّبكت، مصورة عن التف .ِٗ

 ىػ[.َُِّالنسخة األصلية من ا٤بطبعة البهية ا٤بصرية ]
 ػ[.ىػُّٓٔ] شركة مكتبة كمطبعة مصطفى الباىب ا٢بليب كأكالده ٗبصر، تفسّب ا٤براغي .ّٗ
 [.ـَُٗٗ] يئة ا٤بصرية العامة للكتابا٥ب ،مد رشيد بن علي رضاحمل ،تفسّب ا٤بنار .ْٗ
 ػ[.ىػُُْٗ] دار الكلم الطيب، بّبكت ،تفسّب النسفي .ٓٗ
 ػ[ىػُُْٔ] بّبكت ،دار الكتب العلميو(، غرائب القرآف كرغائب الفرقاف) النيسابورم تفسّب  .ٔٗ
 [.ََِِ]ا٤بكتبة العصرية ، ٧بمد علي السايس، تفسّب آيات األحكاـ .ٕٗ
دار ، بن النحاس الدمشقيال ،ا١باىلْب كٙبذير السالكْب من أفعاؿ ا١باىلْب تنبيو الغافلْب عن أعماؿ .ٖٗ

 ػ[.ىَُْٕ]الكتب العلمية، بّبكت 
 بّبكت. العلمية، الكتب ، دارلنوكملهتذيب األ٠باء،  .ٗٗ

 [.َُْْ]  بّبكت ، دار الفكر، بن حجر، الهتذيب التهذيب .ََُ
 ىػ[.ََُْبّبكت ] الرسالة، مؤسسة للمزم، الرجاؿ، أ٠باء ُب الكماؿ هتذيب .َُُ
 [.ـََُِ] بّبكت ،دار إحياء الَباث العريب، هتذيب اللغة، لؤلزىرم .َُِ
 ػ[.ىػُِْْ] دار ابن حـز ،بن قدامة ا٤بقدسي، الالتوابْب .َُّ
 .ىػ[َُُْالتوقيف على مهمات التعاريف، للمناكم، عآب الكتب، القاىرة ] .َُْ
 .ىػػػ[َُِْبن ناصر السعدم، مؤسسة الرسالة ] عبد الرٞبنلتيسّب الكرٙب الرٞبن ُب تفسّب كبلـ ا٤بناف،  .َُٓ
 ػ[.ىػُِِْ] بّبكت ،مؤسسة الرسالة، بن رجب، الجامع العلـو كا٢بكم .َُٔ
 ىػ[.ُُْْالسعودية ] العربية ا٤بملكة ا١بوزم، ابن دار الرب، عبد كفضلو، البن العلم بياف جامع .َُٕ
 ىػػ[.ُُِٕا٥بند ] الدكن، آباد ٕبيدر العثمانية ا٤بعارؼ دائرة ، ٦بلسا١برح كالتعديل، البن أيب حاًب .َُٖ
 ىػ[.ُُْٗالسعودية ] العاصمة، دار تيمية، ا٤بسيح، البن دين بدؿ ٤بن الصحيح ا١بواب .َُٗ
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 ػ[.ىػُُْٖ] ا٤بغرب ،دار ا٤بعرفة ،بن قيم ا١بوزيةال ،ا١بواب الكاُب .َُُ
، بّبكت ] ،جواىر القرآف، أليب حامد الغزإب .ُُُ  .ىػػ[َُْٔدار إحياء العلـو
 ىػ[.ُُْٓالبجّبمي على ا٣بطيب، دار الفكر  ]حاشية  .ُُِ
 .بدكف تاريخ، بّبكت، دار الفكر، الدسوقي ا٤بالكي، البن عرفة حاشية الدسوقي على الشرح الكبّب .ُُّ
 .بّبكت، بدكف طبعة ،دار ا١بيل ،حاشية السندم على سنن ابن ماجو .ُُْ
 ىػ[.َُْٔ] بػػػػػػػػػػحل ،بلميةػػػػػػػمكتب ا٤بطبوعات اإلس، حاشية السندم على سنن النسائي .ُُٓ
كلية الدعوة   ،جامعة أـ القرل(، نواىد األبكار كشوارد األفكار)حاشية السيوطي على تفسّب البيضاكم  .ُُٔ

 [.ىػُِْْ] ا٤بملكة العربية السعودية كأصوؿ الدين،
 .بّبكت ،دار صادر ،حاشية الشهاب ا٣بفاجي على تفسّب البيضاكم .ُُٕ
 ىػ[.٨ُّّٓبتصر ابن أيب ٝبرة، مصطفى البايب ا٢بليب، مصر ] حاشية الشيخ ٧بمد الشنوا٘ب على .ُُٖ
 بّبكت. الكتب، عآب الفرج، أيب بن لعلي البصرية،  ا٢بماسة ا٢بماسة البصرية .ُُٗ
 ىػػ[.َُُْ، مطبعة النهضة ا٢بديثة ٗبكة ]ا٢بوادث كالبدع، أليب شامة .َُِ
 ىػ[.ُِْْبّبكت ] العلمية، الكتب دار ا٢بيواف،  للجاحظ، .ُُِ
 ـ[.ََِْا٥ببلؿ، بّبكت ] كمكتبة دار ا٢بموم، حجة األرب، البن كغاية ألدبا خزانة .ُِِ
 .دار القلم، دمشقالدر ا٤بصوف ُب علـو الكتاب ا٤بكنوف، للسمْب ا٢بليب،  .ُِّ
 ىػػ[.ُُُْالسعودية ] اإلسبلمية، سعود بن ٧بمد جامعة تيمية، ، البندرء تعارض العقل كالنقل .ُِْ
ن عرفة، ٝبعها: نزار ٞبادم، دار اإلماـ ابن عرفة، تونس، كدار الضياء ُب درر ا٤بعرفة من تفسّب اإلماـ اب .ُِٓ

 ىػػػػػ[.ُّْْالكويت ]
 ىػػػ[.ُُِْدستور العلماء، دار الكتب العلمية، لبناف ] .ُِٔ
 ػ[.ىُِْٓ]بّبكت  ،دار ا٤بعرفة ،٧بمد علي بن عبلف البكرم، دليل الفا٢بْب لطرؽ رياض الصا٢بْب .ُِٕ
 ىػ[.َُّْت للطباعة كالنشر، بّبكت ]، دار بّبك ا٤بتنيبديواف  .ُِٖ
 .ىػػ[ُِْٓديواف امرئ القيس، دار ا٤بعرفة، بّبكت ] .ُِٗ
 ـ[.ُْٗٗبّبكت ] اإلسبلمي، الغرب دار للقراُب، الذخّبة، .َُّ
 .ىػ[ُِْٖالذريعة إٔب مكاـر الشريعة، أليب القاسم الراغب األصفها٘ب، دار السبلـ، القاىرة ] .ُُّ
 طفى عبد الواحد.ذـ ا٥بول، البن ا١بوزم، نسخة مص .ُِّ
 .ىػػػ[ُُِْدار الفكر، بّبكت ] ،بن عابدينال ،رد احملتار على الدر ا٤بختار .ُّّ
 القاىرة. ا٤بعارؼ، دار القشّبم، ىوازف بن الكرٙب القشّبية، لعبد الرسالة .ُّْ
 ػ[.ىػُّٖٓالقاىرة ]مكتبو ا٢بليب، ، لئلماـ الشافعي، الرسالة .ُّٓ
 ػ[.ىػُُْٓ] بّبكت ،دار الكتب العلمية ،اهلل األلوسي شهاب الدين ٧بمود بن عبد، لركح ا٤بعا٘ب .ُّٔ
 بّبكت. العلمية، الكتب دار ا١بوزية، قيم البن الركح، .ُّٕ
، ا٤بكتب اإلسبلمي، بّبكت، دمشق، عماف ّركضة الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب، لئلماـ النوكم، ط: .ُّٖ
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 ىػػ[.ُُِْ]
 بّبكت. العلمية، الكتب دار حباف، بن الفضبلء، أليب حاًب ٧بمد كنزىة العقبلء ركضة .ُّٗ
 ػ[.ىػَُّْ] دار الكتب العلمية، بّبكت ، البن القيم،ركضة احملبْب كنزىة ا٤بشتاقْب .َُْ
 [.ىػُِِْ] بّبكت ،دار الكتاب العريب، البن ا١بوزم، زاد ا٤بسّب ُب علم التفسّب .ُُْ
 ػ[.ىػُُْٓ]مؤسسة الرسالة، بّبكت  ،قيم ا١بوزية، البن الزاد ا٤بعاد ُب ىدم خّب العباد .ُِْ
 الزاىر ُب غريب ألفاظ الشافعي، أليب منصور األزىرم ا٥بركم، دار الطبلئع. .ُّْ
 بّبكت. العلمية، الكتب ، دارالزىد كالرقائق، البن ا٤ببارؾ .ُْْ
 ىػػػ[.َُْٕالزكاجر عن اقَباؼ الكبائر، البن حجر ا٥بيتمي، دار الفكر ] .ُْٓ
 [.ىػُِٖٓ] القاىرة ،مّبية(مطبعة بوالؽ )األ ،لخطيب الشربيِب الشافعيل ،السراج ا٤بنّب .ُْٔ
 ىػ[.ُُّْ] بّبكت، مؤسسة الرسالة ،لذىيب، لسّب أعبلـ النببلء .ُْٕ
 ،مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة ،شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح )الكاشف عن حقائق السنن( .ُْٖ
 [.ىػُُْٕ] الرياض(
 ىػػػ[.ُِْٔدار الوطن، الرياض ] ،مد بن صاّب العثيمْبحمل شرح رياض الصا٢بْب، .ُْٗ
  .ىػػػ[ُِّْشرح صحيح البخارم، البن بطاؿ، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض ] .َُٓ
 .بدكف تاريخ، بّبكت، دار الفكر، شرح ٨بتصر خليل للخرشي .ُُٓ
 ىػػػ[.َُْٕ، دار الفيحاء، عماف ]، للقاضي عياضالشفا بتعريف حقوؽ ا٤بصطفى .ُِٓ
  ىػػ[.َُْٕبّبكت ] ، دار العلم للمبليْب،ْالصحاح، للجوىرم الفارايب، ط: .ُّٓ
 ػ[.ىػُُِْ] دار ا٢بديث، القاىرة ،ا١بوزم ، البنصفة الصفوة .ُْٓ
النبوية  ا٤بدينة ا٣بضّبم، ، دارصفحات مشرقة من حياة السلف، سفياف الثورم، أليب ياسر الزىرا٘ب .ُٓٓ

 ا٤بنورة.
 ػ[.ىُِْٓ] دمشق ،دار القلم ،ا١بوزم ، البنصيد ا٣باطر .ُٔٓ
 ىػػ[.ُُّْكالتوزيع ] كالنشر للطباعة كي، ىجر، للسبطبقات الشافعية الكربل .ُٕٓ
 ىػػ[.َُْٕبّبكت ] الكتب، ، عآببن قاضي شهبة، الطبقات الشافعية .ُٖٓ
 ػ[.ىػُُّْ] مكتبة الثقافة الدينية ،طبقات الشافعيْب، البن كثّب .ُٗٓ
 ػ[.ىػَُُْ] بّبكت ،دار الكتب العلمية ،بن سعد، الالطبقات الكربل .َُٔ
ابنو،  العراقي، كأكملو ا٢بسْب بن الرحيم عبد الدين زين الفضل ، أليببطرح التثريب ُب شرح التقري .ُُٔ

 القدٲبة. ا٤بصرية الطبعة
 ىػػ[.َُْْبّبكت ] العلمية، الكتب دار األندلسي، ربو عبد البن الفريد، العقد .ُِٔ
 .بّبكت ،دار إحياء الَباث العريب ،بدر الدين العيِب، لعمدة القارم شرح صحيح البخارم .ُّٔ
 [. ُُْٓ]  بّبكت ، دار الكتب العلمية ، مد مشس ا٢بق العظيم آبادم أبو الطيب، حملبودعوف ا٤بع .ُْٔ
 ىػ[.ُُْٖبّبكت ] العلمية، الكتب دار الدينورم، قتيبة األخبار، البن عيوف .ُٓٔ
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 ىػػ[.ُُْْغذاء األلباب ُب شرح منظومة اآلداب، للسفاريِب ا٢بنبلي، مؤسسة قرطبة، مصر ] .ُٔٔ
 ىػ[.ُّٕٗ] بغداد ،مطبعة العا٘ب ،يبة الدينورمبن قت، الغريب ا٢بديث .ُٕٔ
 ىػ[.َُِْغريب ا٢بديث، أليب سليماف ا٣بطايب، دار الفكر ] .ُٖٔ
الدكن  -،  مطبعة دائرة ا٤بعارؼ العثمانية، حيدر آبادُغريب ا٢بديث، أليب عبيد القاسم بن سبلـ، ط: .ُٗٔ

 ىػػ[.ُّْٖ]
 ٤بعرفة، لبناف.، دار اِالفائق ُب غريب ا٢بديث كاألثر ، للز٨بشرم، ط: .َُٕ
 [.قُّٕٗ]بّبكت  ،دار ا٤بعرفة ،حجر ، البنفتح البارم شرح صحيح البخارم .ُُٕ
 ىػػػ[.ُُْٕفتح البارم شرح صحيح البخارم، البن رجب، مكتبة الغرباء األثرية، ا٤بدينة النبوية ] .ُِٕ
 ػ[.ىػُِْْ] مؤسسة الرسالة  ،بن مفلح ا٢بنبليال ،الفركع .ُّٕ
 .دار العلم كالثقافة للنشر كالتوزيع، القاىرةطبعة  ،لعسكرمىبلؿ ا ، أليبالفركؽ اللغوية .ُْٕ
 ، القاىرة.مكتبة الثقافة الدينية ،ٞبد بن غنيم النفراكمأل ،الفواكو الدكا٘ب على رسالة ابن أيب زيد القّبكا٘ب .ُٕٓ
 ىػػ[.ُّّٗبّبكت ] العلمية، الكتب دار ا١بوزية، قيم البن الفوائد، .ُٕٔ
 ىػػ[.ُُِْر الشركؽ، القاىرة ]سيد قطب، دالُب ظبلؿ القرآف،  .ُٕٕ
 [.ُّٔٓ]مصر  ، ا٤بكتبة التجارية الكربل ، عبد الرؤكؼ ا٤بناكمل ،فيض القدير شرح ا١بامع الصغّب .ُٖٕ
 [.ىػُِْٔ]بّبكت  ،دار الكتب العلمية ،طالب ا٤بكي ، أليبوت القلوب ُب معاملة احملبوبق .ُٕٗ
 ىػ[.ُّٗٗالقاىرة ] مطبعة عيسى البايب ا٢بليب، ،الكافية ُب ا١بدؿ، للجويِب .َُٖ
 ىػػ[.ُِْْمكتبة الفرقاف ]، ، بتحقيق:  أيب عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلمافِلذىيب، ط:لالكبائر،  .ُُٖ
 .[ََُْالكسب، أليب عبد اهلل ٧بمد بن ا٢بسن الشيبا٘ب، عبد ا٥بادم حرصو٘ب،  دمشق ] .ُِٖ
 .بّبكت ،تب العلميةدار الك، نصور بن يونس البهوٌب ا٢بنبلي، ٤بكشاؼ القناع عن مًب اإلقناع .ُّٖ
 .الكليات، أليب البقاء الكفوم، مؤسسة الرسالة، بّبكت .ُْٖ
دار إحياء الَباث العريب،  ،مد بن يوسف الكرما٘بحمل ،الكواكب الدرارم ُب شرح صحيح البخارم .ُٖٓ

 ػ[.ىػَُُْ] بّبكت
 .اللباب ُب شرح الكتاب، عبد الغِب الغنيمي الدمشقي ا٤بيدا٘ب، ا٤بكتبة العلمية، بّبكت .ُٖٔ
 ىػ[ُُّْٓب شرح مشكاة ا٤بصابيح، لعبد ا٢بق الدىلوم، دار النوادر، دمشق ] ٤بعات التنقيح .ُٕٖ
 ػ[.ىػُُْٖ]دار الكتب العلمية، بّبكت ، البن مفلح، ا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع .ُٖٖ
 .ىػػػ[ُُْْا٤ببسوط، لشمس األئمة السرخسي، دار ا٤بعرفة، بّبكت ] .ُٖٗ
 ػ[.ىػُُْٕ] ة ابن تيمية، القاىرةمكتب ،قيمالبن ، المًب القصيدة النونية .َُٗ
لربىاف الدين علي بن أيب بكر ا٤برغينا٘ب، مكتبة كمطبعة  : مًب بداية ا٤ببتدم ُب فقو اإلماـ أيب حنيفة، .ُُٗ

 ٧بمد علي صبح، القاىرة.
 ػ[.ىػُُّٖ] القاىرة ي،مكتبة ا٣با٪ب، عبيدة ، أليب٦باز القرآف .ُِٗ
 بّبكت العلمية، الكتب دار ،ُالشافعي، ط: لسفّبما عمر بن ٧بمد الدين الوعظية، لشمس اَّالس .ُّٗ
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 ىػ[.ُِْٓ]
، ابن دار ا٤بالكي، الدينورم مركاف بن أٞبد بكر العلم، أليب كجواىر اَّالسة .ُْٗ  ىػ[.ُُْٗ] بّبكت حـز
٦بمع األهنر ُب شرح ملتقى األٕبر، عبد الرٞبن بن ٧بمد شيخ زاده، ا٤بعركؼ بداماد أفندم، دار إحياء  .ُٓٗ

 يب، بدكف طبعة كبدكف تاريخ.الَباث العر 
  ػ[.ىػَُْٔ] بّبكت ،مؤسسة الرسالة، البن فارس ،٦بمل اللغة .ُٔٗ
 [.ُُْٔ] ٦بمع ا٤بلك فهد، ا٤بدينة النبوية، ا٤بملكة العربية السعودية ، البن تيمية،٦بموع الفتاكل .ُٕٗ
 ػ[.ىػُِْٓ] ا٢بديثة للطباعة كالنشر ٦بموع رسائل ا٢بافظ ابن رجب، دار الفاركؽ .ُٖٗ
 .دار الفكر، موع شرح ا٤بهذب، لئلماـ النوكماَّ .ُٗٗ
 ىػػ[.ُِِْاحملرر الوجيز، البن عطية، دار الكتب العلمية، بّبكت ] .ََِ
 ، دار الفكر،  بّبكت.البن حـز ،احمللى باآلثار .َُِ
 ىػ[.ُّْٓ، مؤسسة خلف أٞبد ا٢ببتور ]ُ، ط:ا٤بختصر الفقهي، البن عرفة .َِِ
افعي(، إل٠باعيل بن ٰبٓب بن إ٠باعيل، أبو إبراىيم ا٤بز٘ب، دار ٨بتصر ا٤بز٘ب )مطبوع ملحقنا باألـ للش .َِّ
 ىػػ[.َُُْا٤بعرفة ]
 ػ[.ىػُّٖٗ] ، دمشقدار البياف ، مكتبةا٤بقدسي٨بتصر منهاج القاصدين، البن قدامة  .َِْ
 ىػػ[.ُُْٕبّبكت ] العريب، الَباث إحياء ، دارا٤بخصص، البن سيده .َِٓ
 ػ[.ىُُْٔ] بّبكت ،ب العريبدار الكتا، البن القيم، مدارج السالكْب .َِٔ
 .بدكف طبعة كبدكف تاريخ، دار الَباث  ،بن ا٢باج، الا٤بدخل .َِٕ
 ،كاإلفتاء ،إدارة البحوث العلمية كالدعوة ،ا٢بسن ا٤بباركفورم ، أليبمرعاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح .َِٖ

 ػ[.ىػَُْْ] بنارس ا٥بند ،ا١بامعة السلفية
،  دار الفكر، بّبكت ُح، علي بن سلطاف ا٤ببل ا٥بركم القارم، ط:مرقاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابي .َِٗ

 ىػػ[.ُِِْ]
 مولدا، الرحيبا٘ب شهرة، السيوطي عبده بن سعد بن ا٤بنتهى، مصطفى غاية شرح ُب النهى أكٕب مطالب .َُِ
 ىػ[.ُُْٓاإلسبلمي ] ا٤بكتب

 معارج القدس، أليب حامد الغزإب، طبع دار اآلفاؽ ا١بديدة، بّبكت. .ُُِ
 ػ[.ىػُُّٓ] حلب ،ا٤بطبعة العلمية ،سليماف ا٣بطايب أليبٓب السنن، معا .ُِِ
 ػ[.ىَُْٖ] بّبكت ،عآب الكتب ،لزجاجل ،معا٘ب القرآف كإعرابو .ُِّ
 ىػ[.َُْٗا٤بكرمة ] مكة القرل، أـ ، جامعةُط: النحاس، جعفر القرآف، أليب معا٘ب .ُِْ
 القاىرة. كالَبٝبة، للتأليف ا٤بصرية ، دارُط: للفراء، القرآف، معا٘ب .ُِٓ
 ،  عآب الكتب، بّبكتالعباسي الفتح ، أليبمعاىد التنصيص على شواىد التلخيص .ُِٔ
ا٤بعجم ا٤بفهرس ٤بعا٘ب القرآف العظيم، ٧بمد بساـ رشدم الزين، دار الفكر ا٤بعاصر، بّبكت، كدار الفكر،  .ُِٕ
 ىػ[.ُُّْدمشق ]
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 ىػ[.ُُْٓالعلمية ] الكتب دار ،مغِب احملتاج إٔب معرفة معا٘ب ألفاظ ا٤بنهاج، للخطيب الشربيِب .ُِٖ
 دار الكتب العلمية، بّبكت. البن القيم، ،مفتاح دار السعادة .ُِٗ
 ػ[.ىػُُِْ] دمشق بّبكت ،دار القلم، الدار الشامية لراغب األصفهاٗب ، لا٤بفردات ُب غريب القرآف .َِِ
يب، دار ابن كثّب، ا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أليب العباس أٞبد بن عمر بن إبراىيم القرط .ُِِ

 ىػػ[.ُُْٕكدار الكلم الطيب، دمشق، بّبكت ]
 ىػ[.ُِْٓمقدمة ابن خلدكف، البن خلدكف، دار يعرب، دمشق ] .ِِِ
 .دار االعتصاـ، عبد الرٞبن بن علي الشيبا٘ب ا٤بعركؼ بابن الديبعة، لمكفرات الذنوب كموجبات ا١بن .ِِّ
 ػ[.ىػُِّْ] ضدار العاصمة، الريا، صاّب الفوزاف، ل٤بلخص الفقهيا .ِِْ
مزة ٧بمد قاسم، مكتبة دار البياف، دمشق، كا٤بؤيد، ٢بمنار القارم شرح ٨بتصر صحيح البخارم،  .ِِٓ

 ىػػ[.َُُْالسعودية ]
 .بّبكت ،دار الكتب العلمية ،إ٠باعيل عبد اهلل بن ٧بمد األنصارم ا٥بركم أليب ،منازؿ السائرين .ِِٔ
 ػ[.ىػُِّّ] مصر ،السعادة مطبعة، الوليد الباجي أ، أليبا٤بنتقى شرح ا٤بوط .ِِٕ
 ػ[.ىػَُْٔ] جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود اإلسبلمية ،بن تيميةالمنهاج السنة النبوية  .ِِٖ
 ىػ[.ُِْٓ، دار الفكر ]ُمنهاج الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب ُب الفقو، لئلماـ النوكم، ط: .ِِٗ
 ىػػ[.ُِّٗ] بّبكت ،دار إحياء الَباث العريب ،النوكم ، لئلماـا٤بنهاج شرح صحيح مسلم بن ا٢بجاج .َِّ
  .ىػػ[ُُْٕ، دار ابن عفاف، السعودية ]، للشاطيبا٤بوافقات .ُِّ
 ىػػ[.ُُْٕ، دار ا١بيل، بّبكت ]ُا٤بواقف، لعضد الدين اإلٯبي، ط: .ِِّ
 ػ[.ىػُُِْ] دار الفكر ،ا٢بطاب الرُّعيِب ا٤بالكيا شمس الدين، لمواىب ا١بليل ُب شرح ٨بتصر خليل .ِّّ
 ىػػ[.ُُْٕالكتب ] كعللو، عآب ا٢بديث رجاؿ ُب حنبل بن أٞبد اإلماـ أقواؿ موسوعة .ِّْ
 ىػػ[.ُِْٕالكويت ] اإلسبلمية، كالشؤكف األكقاؼ الكويتية، كزارة الفقهية ا٤بوسوعة .ِّٓ
 ىػػ[.ُِْٗ، مكتبة نزار مصطفى الباز ]ِا٤بيسر ُب شرح مصابيح السنة، لشهاب الدين التُّورًًبشٍب، ط: .ِّٔ
 ػ[.ىػَُْْ] بّبكت، مؤسسة الرسالة ،وزمبن ا١ب، النزىة األعْب النواظر .ِّٕ
 ىػ[.َُْْبّبكت ] الفكر، ، دارهناية احملتاج إٔب شرح ا٤بنهاج، للرملي .ِّٖ
 ىػػ[.ُِْٖ، دار ا٤بنهاج ]ُهناية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىب، إلماـ ا٢برمْب عبد ا٤بلك ا١بويِب، ط: .ِّٗ
 ىػػ[.ُّٗٗة، بّبكت ]النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، البن األثّب، ا٤بكتبة العلمي  .َِْ
 ىػػ[.ُُّْ، دار ا٢بديث، القاىرة ]ُنيل األكطار، للشوكا٘ب، ط:  .ُِْ
 ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم، لربىاف الدين علي بن أيب بكر ا٤برغينا٘ب، دار احياء الَباث العريب، بّبكت. .ِِْ
 ـ[.ُٗٗٗالوابل الصيب من الكلم الطيب، دار ا٢بديث، القاىرة ] .ِّْ
 ػ[.ىػُُْٓ]بّبكت  دار الكتب العلمية، ،ا٢بسن الواحدم ، أليبسّب القرآف اَّيدالوسيط ُب تف .ِْْ
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                    وعات
وض   اًل

 
..................................................................ٓ 

ول: حث  الأ  ًـب  ـ
ل
التَّحذير من اإلفداد في اِّرض   ٘ٔ......................ا

ولالمطهث  ا ٚٔ......................تعريف الفساد وبيان خطره وآثاره:  لأ 
 ٚٔ: تعريف الفساد......................................................أواًل 
 ٕٓ: خطر الفساد كآثاره..................................................ثانًيا

: ٚ٘.........من خالل اآليات  نماذج من المفسدين في األرض  ي 
ان  المطهث  انث 

 ٚ٘......................................................فرعوف كجنوده :أواًل 
 ٛ٘...................................................الذين عقركا الناقة :ثانًيا
 ٛ٘..: قـو لوط..........................................................ثالثًا
 ٜ٘............................................................السحىرة :رابًعا

المبحث الثاني: صور اإلفداد ومدبباته ٔٙ.........................
ول: ٘ٙ...................................الفساد في االعتق اد   المطهث  الأ 

 ٘ٙدُّ عن سبيلو..........................، كالشرؾ بو، كالص  : الكفري باهلل أواًل 
 ٙٙ: النفاؽ.............................................................ثانًيا
 ٛٙ: ا١بحود.............................................................ثالثًا
 ٛٙ...............: السحر.............................................رابًعا

: ٔٚ........................... الفساد في األخالق والسلوك   ي 
ان  المطهث  انث 

 ٔٚعنو...................... بو، كإتياف ما هنى اهلل  : ترؾ ما أمر اهلل أواًل 
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 ٕٚ: التكالب على الدنيا.................................................ثانًيا
 ٜٚ.........................................................ولا٥بباع ات: ثالثًا

 ٜٚتعريف ا٥بول........................................................ - ُ
 ٓٛ........................................تباع ا٥بولاا٤بَبتبة على ا٤بفاسد  - ِ
 ٛٛ....................................أسباب اإلذعاف للهول........... - ّ

 ٜٔ: الفساد االجتماعي كاألخبلقي........................................رابًعا
 ٜٗ: ا٤بسكرات.......................................................خامًسا
 ٓٓٔ...: اإلسراؼ كإغفاؿ ا٢بقوؽ.....................................سادًسا
 ٖٔٔ: اَّاىرة با٤بعاصي.................................................سابًعا
 ٜٕٔ: تغيّب ا٣بلق.......................................................ثامًنا

 ٖٗٔ: اإلفساد باللساف.................................................تاسًعا
 ٖٗٔباللساف............................................ خطورة اإلفساد – ُ

 ٚٗٔصورة توضيحية آلفات اللساف الٍب يَبتب عليها اإلفساد....................
 ٜٗٔ...................................................الكذب :اآلفة األولى

 ٜٗٔ...................................................خطورة الكذب  - ُ
  ٙ٘ٔ......................................................صور الكذب - ِ

 ٚٛٔ............................................النميمةك  الغيبة  اآلفة الثانية:
 ٚٛٔ.........................................................الغيبة حدُّ  - ُ
 ٚٛٔغيبة........................................................صور ال - ِ
 ٜٓٔحاؿ السلف ُب اجتناُّم الغيبة.....................................  - ّ
 ٜٔٔ.......................................................النميمة حدُّ  - ْ
 ٖٜٔ..........................صور النميمة............................ - ٓ
 ٖٜٔكبياف عاقبتهما............... النصوص الدالة على ٙبرٙب الغيبة كالنميمة - ٔ
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 ٖٕٓ.............................................البهتاف كاإلفك اآلفة الثالثة:
  ٖٕٓ.................يز بينهما كبْب الغيبةيالبهتاف كاإلفك كالتم التحذير من - ُ

 ٕ٘ٓ...........................................قذؼ احملصنات اآلفة الرابعة:
 ٕٛٓ..........................................اَّادلة بالباطل اآلفة الخامسة:

 ٕٛٓ.........................................اَّادلة بالباطل التحذير من - ُ
 ٕٕٔ....................باطل........................بالأسباب ا١بداؿ   - ِ
 ٕٗٔ........................دؿ.............................شركط اَّا - ّ

 ٕ٘ٔ.....................كاللعن...................... السبُّ  اآلفة السادسة:
 ٕ٘ٔ..........................................التحذير من السبُّ كاللعن - ُ
 ٕٚٔ..........................................مسببات السب اللعن.... - ِ

 ٜٕٔ................................: الطغياف........................عاشًرا
 ٕٕٔ......................................كالبىطىرالبغي كاألشر  الحادي عشر:

انث   ٕٕ٘...................................فس     اد في المن ه جال  :المطهث  انث 
 ٕٕ٘............................................: االبتداع ُب دين اهلل أواًل 
 ٜٕٕ: سوء الَببية........................................................ثانًيا
 ٖٕٔ...........لتعليم..................بية كا: اإلفساد من خبلؿ مناىج الَب ثالثًا
 ٖٕٔ........على  اَّتمع.................. : الغزك الفكرم، كىيمنة ثقافاتورابًعا

 ٖٖٕ: القدكة السيئة...................................................خامًسا
 ٖٕٙ........................ليغ............................: سوء التبسادًسا
 ٖٕٛ: الغلو كالتطرؼ...................................................سابًعا
 ٖٕٛ.........................................: الغركر..................ثامًنا

 ٕٗٗ: التصدر قبل التأىل كالرسوخ.......................................تاسًعا
 ٕٚٗا٢بق، ككتماف الشهادة عند طلبها كا٢باجة إليها، كقوؿ الزكر...: كتماف عاشًرا
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 ٕٚٗ..................................: الص دٍّ عن بيوت اهلل الحادي عشر
 ٕٛٗ...................................ا٢بركبالفًب ك إيقاد نّباف : الثاني عشر

ع:    ٜٕٗ...............................تالفس       اد في المعامالالمطــهث  الـراب 
 ٜٕٗ.................................: الظلم كقتل النفس الٍب حـر اهلل أواًل 
 ٕ٘ٙ.....................الذمم....................: ضياع األمانة كفساد ثانًيا

 ٕ٘ٙ.................الفساد بسبب ضياعها............ ذـ ا٣بيانة كشيوع – ُ
 ٕ٘ٛ...............................ا٣بيانة....................... صور  - ِ

 ٕ٘ٛ.................................... خيانة العبد مع ربوالصورة األكٔب: 
 ٕٙٛ......................................النفس كا١بسدخيانة الصورة الثانية: 
 ٕٚٛ.................................د ألرحامو كأقاربوخيانة العبالصورة الثالثة: 

 ٕٛٛ....................................الصورة الرابعة: صور خيانة العبد للناس
 ٜٕٛ.............................................خيانة العلم الصورة ا٣بامسة:

 ٜٕٛ..................................................................خاٛبة
 ٜٕٓالوقاية من آفات ا٣بيانة كالعبلج..................................... - ّ

 ٜٕٔ.....................................ٖبس ا٤بوازين كالتطفيف بالكيل: ثالثًا
 ٜٕٔ......................بو أف ييوصل  نقض العهد، كقطع ما أمر اهلل: رابًعا
 ٖٔٔ: الفساد ُب ا٤بعامبلت ا٤بالية.......................................مًساخا

 ٜٖٔ: السرقة.........................................................سادًسا
 ٖٖ٘:  الغلوؿ كاالختبلس...............................................سابًعا
 ٖٖٛ.............................................: أكل ا٤باؿ ا٢براـ.....ثامًنا

ايس: ٜٖ٘........................الفس       اد في الح   كم والقض    اء  المطهث  الح 
 ٜٖ٘: التحذير من الفساد ُب ا٢بكم كالقضاء  كبياف خطورتو.................أواًل 
 ٖٖٙ........................: الركوف إٔب الظلمة..........................ثانًيا
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المطهث  انسادس: ٜٖٙ.....................................الفس    اد البيئي  
 ٜٖٙ.............................التحذير من الفساد البيئي كبياف خطورتو: أواًل 
 ٖٓٚ: صور الفساد البيئي................................................ثانًيا

 ٕٖٛا٣ببلصة..............................................................

وو ٖٖٛ............................. ساد على الًع ف  ات  الأ  سث 
 
حصم ين ا

ب  يا ي 

: انث  حث  انث  ًب  ل
ٖ٘ٛ...  ا  الوقايظ من آفات  اإلفداد  في اِّرض  والطالج
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ي  سطور                                           
لف  ف  و   اًل

 
 

  عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف. : الأسى 
لأد من مواليد مدينة ٞبص ُب سوريا.   ث  : اًل

اية   ، ضاحية عبد اهلل ا٤ببارؾ الصباح.الكويت، ٧بافظة الفركانية  ف  : محم الأ 
 

رات  :  ب 
هم والح  و   اًل

العلمي الش رعي التابع ١بمعي ة العلماء ُب  حاصل على شهادة ا٤بعهد - ُ
ىػ(، بتقدير: )امتياز(. كعلى شهادة الث انوية ُُّْ/ُِ/ُٓمدينة )ٞبص( بتاريخ )

 األزىري ة )القسم األديب( من )القاىرة(. 
حاصل على درجة اإلجازة العالية )الليسانس( من كلي ة أصوؿ الدين  - ِ

ىػ[، ُُْٖ( من ربيع اآلخر ]ِاريخ )ٔبامعة األزىر ُب )القاىرة(، بت
ا، قسم التفسّب كعلـو القرآف. ُٕٗٗ/أغسطس/ٔ)  ـ( بتقدير: جيد جدًّ

حاصل على درجة دبلـو الدٍّراسات العليا )ا٤باجستّب( ُب الت فسّب كعلـو  - ّ
القرآف، كذلك بعد مناقشة رسالة بعنواف: )اإلقناع بْب طريقة القرآف كعرض ا٤بفسٍّر(، 

ـ(. ََِْ/ُ/ِٗىػ(، ا٤بوافق )ُِْْ/ذم ا٢بجة/ٕاألربعاء الواقع ُب ) كذلك يـو
كقد طبعت رسالة ا٤باجستّب مع ٙبقيقات كزيادات كتعديبلت جديدة بعنواف )كسائل 

 ـ[.َُِٔاإلقناع ُب القرآف( ُب دار الفتح للدراسات كالنشر، عماف، األردف ]
آف، بعد مناقشة رسالة حاصل على درجة الدكتوراه ُب التفسّب كعلـو القر  - ْ

بعنواف: )أساليب ا٣بطاب ُب القرآف الكرٙب(. دراسة ٙبليلية شاملة ألساليب ا٣بطاب 
(، ا٤بوافق َُُِ/ٕ/َّكالطلب ُب القرآف الكرٙب. كذلك يـو السبت الواقع ُب )
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ىػ(. كقد طبعت رسالة الدكتوراه ُب ٦بلدين مع ٙبقيقات ُِّْ/شعباف/ِٗ)
ُب كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ُب دكلة الكويت،  كزيادات كتعديبلت جديدة

قطاع الشؤكف الثقافية، ٦بلة الوعي اإلسبلمي، اإلصدار مائة كأحد عشر، غراس 
 ىػػ[.ُّْٔللنشر كالتوزيع، الكويت ]

عمل إمامنا كخطيبنا كمدرٍّسنا ُب )سوريا(، ككذلك ُب )الكويت( كال يزاؿ. كعمل 
اقبة الث قافية ُب كزارة األكقاؼ إدارة مساجد ٧بافظة )الفركاني ة(، ٍب  ميوىجٍّهنا فنيًّا ُب ا٤بر 

ا٤براقبة الثقافية ُب )عامنا ُب  [ُْباحثنا شرعيًّا متفرغنا للبحث كالدراسة كالتحقيق ]
كال  ،عامنا [ُٓ، كإمامنا كخطيبنا ُب ٧بافظة )الفركاني ة( ](إدارة مساجد ٧بافظة الفركانية

 يزاؿ. 
ُب كلية الَببية األساسية ُب ا٥بيئة العامة للتعليم التطبيقي، قسم  كمدرسنا

 العارضية(. -الدراسات اإلسبلمية )الكويت 
 

ات   لف  و  ث  واًل  : انكث 
اإلرشادات ا٤بنهجية إٔب تفسّب اآليات الكونية )إضاءات على تعريف  - ُ

فق ىػ[، ا٤بواَُْْالتفسّب العلمي كضوابطو، كمبادئو العشرة(، العبيكاف، ]
 .[ـََِِىػ[، ا٤بوافق ]ُُْْ]، دار اللؤلؤة، ا٤بنصورة، مصر ـ[َُِٗ]

كسائل اإلقناع ُب القرآف الكرٙب، دار الفتح للدراسات كالنشر، عماف،  – ِ
 ـ[.َُِٔاألردف ]
أساليب ا٣بطاب ُب القرآف الكرٙب، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ُب  – ّ

٦بلة الوعي اإلسبلمي، اإلصدار مائة كأحد  دكلة الكويت، قطاع الشؤكف الثقافية،
 ىػػ[. ُّْٔعشر، غراس للنشر كالتوزيع، الكويت ]

أخطار هتدد األسرة، كزارة األكقاؼ، إدارة مساجد ٧بافظة الفركانية،  – ْ
 ىػ[.ُّْٓالكويت ]
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احملبة صورىا كأحكامها، كزارة األكقاؼ، دكلة الكويت، إدارة مساجد  – ٓ
ىػ[. أعيد طبع الكتاب بإصبلحات ُّْٕطبعة النظائر ]٧بافظة الفركانية، م

ىػ، ا٤بوافق ُّْٗكإضافات كٙبقيقات جديدة ُب )دار اللؤلؤة(، ا٤بنصورة، مصر ]
ىػ[، ا٤بوافق َُْْ] العبيكاف، اإلصدار الثالث بإصبلحات جديدة، ـ[َُِٖ

 ـ[.َُِٗ]
ٟبسة عقبات ُب طريق ا٥بداية، كسبل الوقاية منها، كالكتاب يتناكؿ  – ٔ

كٟبسْب موضوعنا من حيث التعريف كبياف ا٣بطر كالَببية الوقائية. طبع ُب )دار 
العبيكاف، ، اإلصدار الثا٘ب، ـ[َُِٖىػ[، ا٤بوافق ]ُّْٗاللؤلؤة(، ا٤بنصورة، مصر ]

 ـ[.َُِٗىػ[، ا٤بوافق ]َُْْالرياض ]
كتيب. كزارة األكقاؼ،   .دركس كعرب من رحلة سيد البشر  – ٕ

ىػ[، ُّْٗ، إدارة مساجد ٧بافظة الفركانية، الطبعة األكٔب ]دكلة الكويت
 ـ[.َُِٗىػ[، ا٤بوافق ]َُْْـ[، اإلصدار الثا٘ب، العبيكاف، الرياض ]َُِٖ]

هنج األبرار ُب اجتناب ما توعد عليو بالنار. كالكتاب يتناكؿ موضوعات   - ٖ
ىػ[، ا٤بوافق َُْْ] كثّبة من حيث التعريف كبياف ا٣بطر كالَببية الوقائية. العبيكاف،

 .[ـََِِىػ[، ا٤بوافق ]ُُْْ]، دار اللؤلؤة، ا٤بنصورة، مصر ـ[َُِٗ]
سبيل الوصوؿ إٔب عنواف األصوؿ )ُب األصوؿ(، كىو شرح كٙبقيق  - ٗ

كدراسة لعنواف األصوؿ ُب أصوؿ الفقو، أليب حامد ا٤بطرزم. مطبوع ُب دار الضياء، 
 ىػ[.ُّْٔالكويت، الطبعة األكٔب ]

 اإلرشاد إٔب أسباب النجاة، ٓب يطبع. – َُ
آيات النداء ُب  القرآف الكرٙب، دراسة  ٙبليلية آليات النداء تتناكؿ  - ُُ

ىػ[، َُْْلرياض ])األداة، كا٤بنادىل، كا٤بناًدم، كما كٕب األداة كا٤بنادىل(، العبيكاف، ا
 .[ـََِِىػ[، ا٤بوافق ]ُُْْ]، دار اللؤلؤة، ا٤بنصورة، مصر ـ[َُِٗا٤بوافق ]
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تنوير ا٤بستبصر الفائز ببياف أحكاـ ا١بنائز، شرح كٙبقيق كتاب ا١بنائز  - ُِ
ىػ[. مطبوع َُُْللفقّب إٔب رٞبة ربٍّو العلي إبراىيم بن يوسف البولوم، توُب سنو ]

 ىػ[.ُُّْٓب دار الضياء، الكويت، الطبعة األكٔب ]
 – َُِٕامعي ]مذكرة ُب علـو القرآف. مقرر الفصل الثا٘ب للعاـ ا١ب – ُّ

ـ[ ُب ا٥بيئة العامة للتعليم التطبيقي، قسم الدراسات اإلسبلمية، كلية الَببية َُِٔ
 العارضية(. -األساسية، )الكويت 

آفات اللساف كسبل الوقاية كالعبلج منها، كزارة األكقاؼ كالشؤكف  - ُْ
 ىػ[،َُْْـ[، العبيكاف، الرياض ]َُِٗىػ، َُْْاإلسبلمية، دكلة الكويت ]

 ـ[.َُِٗا٤بوافق ]
كتب عليكم الصياـ، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، دكلة الكويت   – ُٓ

 ـ[.َُِٗىػ، َُْْ]
ثبلث رسائل ُب الفقو، للعبلمة حسن الشرنببلٕب ا٤بتوَب سنة  - ُٔ

 ىػ[، كىي على النحو التإب:َُٗٔ]
 حكاـ الصبلة. أ. ديرُّ الكينوز فمن عمل ُّا بالسعادة يفوز. كىي منظومة ُب أ 

 ب. سعادة ا٤باجد بعمارة ا٤بساجد.  
ج. إٙباؼ ذكم اإلتقاف ٕبكم الرىاف. مطبوع ُب دار الضياء، الكويت، الطبعة 

 ىػ[.ُّْٔاألكٔب ]
عنواف األصوؿ، أليب حامد ا٤بطرزم. مع شرحنا لو، مطبوع ُب دار  - ُٕ

 ىػ[.ُّْٔالضياء، الكويت، الطبعة األكٔب ]
ىػ[. َُُْز، إلبراىيم بن يوسف البولوم، توُب سنو ]أحكاـ ا١بنائ - ُٖ

 ىػ[.ُّْٓمطبوع ُب دار الضياء، الكويت، الطبعة األكٔب ]
إٙباؼ ا٤بهتدين ٗبناقب أئم ة الدٍّين ٨بتصر )تنوير بصائر ا٤بقلدين ُب  - ُٗ

مناقب األئم ة اَّتهدين( للعبل مة الشيخ مرعي ا٢بنبلي،  للعبلمة الشيخ أٞبد 
 ىػ[.ُّْٓالطبعة األكٔب، دار الضياء، الكويت ] ،ىػ[َُُُورم ا٤بتوَب سنة ]الدمنه
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ٙبقيق كدراسة كشرح منظومٍب الشهداء  )أ. داعي ا٥بدل بشرح منظومة  – َِ
الشهدا، لئلماـ أٞبد بن عبد الر زاؽ ا٤بغريب الر شيدم. كشرح منظومة الشهداء، لئلماـ 

 ىػ[. ُّْْٔب، دار الضياء، الكويت ]علي بن ٧بم د األجهورم(، الطبعة األك 
ٙبقيق كدراسة رسالتاف ُب األصوؿ، إل٠باعيل بن غنيم ا١بوىرم ا٤بتوَب  - ُِ

ىػ[. )أ. رسالة ُب جواز النسخ. ب. الكلم ا١بوامع ُب مسألة األصوٕب  ُُٓٔسنة ]
 ىػ[. ١ُّْْبمع ا١بوامع(، الطبعة األكٔب، دار الضياء، الكويت ]

)سورة الفاٙبة( من التيسّب ُب التفسّب ا٤بسمى ببحر علـو دراسة كٙبقيق  – ِِ
 ىػ[، ٓب يطبع.ّٕٓالتفسّب، لنجم الدين عمر بن ٧بمد النسفي ]

(، كىي  – ِّ ٙبقيق كدراسة كشرح لكتاب: )إٛباـ الدراية شرح نقاية العلـو
خبلصة ٨بتارة من أربعة عشر علمنا، لئلماـ جبلؿ الدين السيوطي، ا٤بتوَب سنة 

ػ[، دار الضياء، الكويت، طبع ُب ٦بلدين، كقد شارؾ ُب ٙبقيق )إٛباـ ىُُٗ]
 الدراية( الدكتور عبد الرقيب صاّب الشامي، كفضيلة الشيخ مصطفى ٧بمود سليخ.

ُب ضوء الكتاب  اإلفساد ُب األرض صوره كأسبابو كسبل الوقاية منو - ِْ
ة، ا٤بنصورة، مصر ، دار اللؤلؤ ـ[َُِٗىػ[، ا٤بوافق ]َُْْ] كالسنة، العبيكاف

 .[ـََِِىػ[، ا٤بوافق ]ُُْْ]
 العبيكاف، كآثارىا ُب ضوء الكتاب كالسنةكأحكامها ا٣بػػيانة صورىا  - ِٓ

ىػ[، ا٤بوافق ُُْْ]، دار اللؤلؤة، ا٤بنصورة، مصر ـ[َُِٗىػ[، ا٤بوافق ]َُْْ]
 .[ـََِِ]

 تذكرة كبياف من علـو القرآف، ٓب يطبع بعد. – ِٔ
 األٕباث:

دئ التفسّب العلمي لنصوص القرآف الكرٙب كضوابط التعريف، مبا - ُ
 )٧بكم(، جامعة النيلْب، السوداف.

رى  - ِ ضوابط التفسّب العلمي فيما ٱبصُّ الظ اًىرىةى العلمي ةى الكوني ة كا٤بفسٍّ
 كالن ص.
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 ا٢بوار كا٤بناظرة كا١بدؿ من خبلؿ نصوص القرآف الكرٙب. - ّ
 ناع كاإلمتاع.فقو التمثيل بْب اإلق - ْ
 األٍقسىاـ بْب ٙبقيق ا٣برب كتوجيو النظر.   - ٓ
 الَببية الوقائية من آفات التفكك األسرم. – ٔ
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